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Bugün ün!vers!te ça"ında olanlar, b!lg!ye 
b!r tu#la ula#ab!ld!kler!, uzak b!r co"-
rafyadak! sava#ı neredeyse anı anına 
!zleyeb!ld!kler!, bakkalı sadece b!r f!lm 

karakter! b!ld!kler!, soka"ı !se ancak pence-
reden !zleyeb!ld!kler! b!r Türk!ye’ye gözler!n! 
açtı. Z!h!nler!nden ne geç!rseler, ne !steseler 
b!r adım öteler!nde; Tebe#!r kullanılmayan 
tahtalarda e"!t!m görüyorlar, ders notları ebe-
veynler!ne e-ma!l !le gönder!l!yor. Ne ayak-
kabıları, ne d!nled!kler! müz!k, ne okudukları 
k!tap ne de !let!#!mde kullandıkları nesneler 
dünya çocuklarından b!r adım ger!de. Nere-
deyse tüm dünya eller!n!n altında!

Hep!m!z b!l!r!z, gençler ebeveynler!n!n h!kâ-
yeler!n!, hang! yollardan geçerek bugünlere 
geld!"!n! d!nlemek !stemezler, çünkü çabuk 
sıkılırlar. Oysa geçm!#! b!lmek, gelecek !ç!n ha-
yal kurab!lme becer!s!n! ed!nmekt!r. $#te b!z de 
bu k!tapla Türk!ye’n!n, özell!kle de $stanbul’un 
sanay!le#me öyküsü üzer!ne dü#ünenler!n 
meraklarını g!dermek kadar gençlere geçm!#!n 
gölges!nde gelece"!n hayal!n! kurdurtmayı, 
onları 4.0’a, yan! dördüncü endüstr! devr!m!-
ne Türk!ye ve $stanbul sanay!s!n!n tar!h!nden 
sayfalarla hazırlamayı amaçladık. Tar!h!n b!r 
bütün oldu"undan, ekonom!n!n sanay!y!, 
sanay!n!n s!yaset!, s!yaset!n kültürü etk!ley!p 
dönü#türdü"ünden de yola çıkarak k!m oldu-
"umuza, nereden gel!p nereye g!tt!"!m!ze da!r 
b!lg!n!n, dü#ünceler!n ve anıların ayrıntıların-
da dola#tık. 

Pek!, bu ayrıntılarda, yan! k!tapta neler var?

Öncel!kle $stanbul’un sanay!le#me çabalarını 
Tanz!mat Fermanı’yla ba#lattı"ımızı söyleye-
l!m. Elbette önces! de var; $stanbul’u fethe-
derek dünyada da b!r devr! kapatıp yen!s!n! 
açan Osmanlı’nın ba#kent!nde, Tanz!mat’a, 
yan! 1839’a kadar attı"ı adımları anımsattık k!, 
tar!hte b!r bo#luk olmasın. %!md! hemen heps! 
b!rer müzeye ya da kampüse dönü#en Topha-
ne-! Am!re, Tersane-! Am!re ve Darphane-! 
Am!re’yle ba#layan fabr!kala#manın tekst!l, 

ka"ıt, cam, tütün g!b! hammaddes! yerl! sek-
törlerde nasıl yol aldı"ını !zlerken #a#kınlı"a 
dü#üp, heyecanlanmadık de"!l. Hele de dün-
yanın metal sanay! dev! Krupp’un !lk ser! atı#lı 
sahra topunun muc!d! Ahmet Em!n Bey’!n 
projes!yle sıçrama yaptı"ını ö"ren!nce…

Sanay!le#m!# ülkeler!n Rusya’nın Çarı N!ko-
la!’n!n Osmanlı $mparatorlu"u’na koydu"u 
“Hasta Adam” tanısını sah!plen!p ölümünü 
kolayla#tırmak !ç!n vurdu"u darbeler de canı-
mızı acıtmadı de"!l. Hele de “Hasta Adam”ın 
aradak! bo#lu"u kapatmak !ç!n do"ru- yanlı# 
yaptı"ı hamleler!, bu hamleler!n yönet!m!n de 
toplumun da kafasının b!r Do"u’ya, b!r Batı’ya 
yattı"ını görünce…

Tanz!mat’ı !zleyen Me#rut!yet, Me#rut!yet’!n 
bütün artı ve eks!ler!n! üstlenen Cumhur!-
yet… S!yasette ve toplumsal yapıda ço"u kez 
rad!kal kararlar alınıp bazen kesk!n v!rajlara 
gözler kapalı g!r!lse de konu sanay!le#me ol-
du"unda bütün bu yönet!mler!n ortak kaygısı 
oldu"unu saptadık: Daha fazla fabr!ka, daha 
fazla üret!m. Günah ve sevapları tartmak b!-
z!m !#!m!z de"!l, ama gördük k! ekonom! de 
s!yaset kadar bıçak sırtında tutuyor toplumu. 
$stanbul !se bu bıçak sırtının en kesk!n, en s!v-
r! yer!nde… 

Türk!ye’n!n ve $stanbul’un bugüne de uzanan 
tar!h!n!n en etk!l! yazıcısı elbette Cumhur!yet. 
Onlarca yıl süren sava#lardan sonra Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, C!handa Sulh” #!arıyla kuruldu-
"unda bakı#larını Batı’ya çev!r!yor.  E"!t!m!n!, 
kıyafet!n!, takv!m!n!, d!l!n!, hukukunu Batı’ya 
göre #ek!llend!r!yor. Daha kurulu# a#amasında 
ekonom!s!n! de Batı’ya açıyor; Yabancı ser-
mayeye “hayır” dem!yor, ama kend! gücünü 
de ortaya koyup korumaya çalı#ıyor. “Sen b!r 
tarım ülkes!s!n, öyle kal” d!yen sanay!le#m!# 
ülkelere !nat kuma#ını, #eker!n!, tuzunu, tütü-
nünü üretmekle yet!nmey!p a"ır sanay!y! kur-
maya soyunuyor. 

Sava#lar, kr!zler kesse de önünü yolundan dön-
müyor; teknoloj!y! yakalamaya, o teknoloj!y! 
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üret!me dönü#türmeye çabalıyor. $lk toplu !"ne 
1950’lerde üret!lse de b!r on yıl sonra, yan! 
1960’larda tezgâhlardan buzdolabı, çama#ır 
mak!nes!, kl!ma, elektr!k süpürges! çıkıyor. 
1970’lere gel!nd!"!nde !se telev!zyon hem sana-
y! !#letmeler!n!n programlarına eklen!yor, hem 
evler!n ba#kö#es!ne yerle#!yor. Bu arada hükü-
metler kuruluyor, yıkılıyor. Her hükümet ken-
d! görü#ü do"rultusunda b!r ekonom!k rota 
ç!zmeye kalkı#ıyor, k!m! zaman sanay!c!n!n 
önünü açıyor, k!m! zaman bunalıma sokuyor. 

Bugünkü gençler!n belk! gözler!nde canlandır-
makta zorlanacakları b!r sıkıntı daha ya#ıyor 
sanay!c!, döv!z bulamıyor. Döv!z sıkıntısı ne 
dünyadak! yen!l!kler!, teknoloj!k gel!#meler! 
!zleyecek hal bırakıyor, ne de cesaret. Çünkü 
üzer!nde dolar bulunan b!r! “suçlu” görülüp, 
yargılanıyor. Elektr!k sıkıntıları, hammadde 
yoklu"u, gümrük verg!ler!, gel!r verg!ler!, ka-
l!f!ye eleman yoklu"u… Sanay!c! onlarca yıl 
boyunca !#te hep bunlarla bo"u#uyor.

Bunca sıkıntının ortasında sanay!c! hem so-
runlarını aktarab!lece"! hem de çözüm bula-
b!lece"! b!r çatı kuruyor kend!ne, 1952 yılında 
$stanbul Sanay! Odası’nın tabelası asılıyor. 
Elbette tar!h!nde öncü kurulu#ları da var, ama 
Sanay! Odası hızla büyüyüp güçlenmekle kal-
mıyor, sadece $stanbul de"!l, Türk!ye sanay!-
s!nde de söz sah!b! oluyor. Dünyayı yakından 
!zl!yor, hang! sektörde hang! gel!#meler!n ya-
#andı"ından hemen haber! oluyor, bunu üye-
ler!yle payla#ıyor. S!yas! !kt!darların yolundan 
çıkan ekonom!n!n suçunu sanay!c!lere yükle-
meler!ne anında kar#ılık ver!yor, sanay!c!n!n 
de yanlı#larını g!zlem!yor.

80’lerden sonra Türk!ye küreselle#meye ek-
lemlenmeye çalı#ıyorken, !malat sanay!nden 
h!zmet sektörüne geç!l!rken, hem dünyayı hem 
Türk!ye’ye etk!leyen kr!zler ya#anırken de $SO 

kapısını hep açık tutuyor. Bununla kalmıyor, 
sanay!le#men!n sorunları, teknoloj!k yen!l!k-
ler!, yapılan do"ruları, !ç!ne dü#en yanlı#ları 
adını ta#ıyan derg!yle hem sanay!c!lere hem de 
kamuoyuna ta#ıyor. Her b!r!, b!rb!r!nden farklı 
!zler bırakan ba#kanlar gel!p geç!yor Oda’dan. 
H!çb!r! sözünü es!rgem!yor: Türk!ye’n!n gele-
ce"! sanay!ded!r… Hükümetler bu sözü duysa 
da duymasa da onlar paraya ancak o para ye-
n!den üret!me dönü#eb!l!yorsa de"er ver!yor. 
Bugün dünya dördüncü endüstr! devr!m!n! 
ya#arken, Türk!ye !ç!n hala b!r çıkı#ın oldu"u 
dü#ünces!yle gençler! de üretmeye, yan! mak!-
nen!n d!#l!ler! arasına ça"ırıyor, elbette ö"ütül-
mek !ç!n de"!l, daha !y! b!r Türk!ye adına…

$stanbul bugün b!r f!nans, kültür ve tur!zm 
merkez! olarak görülüyor. AVM’ler, rez!dans-
lar, yed! yıldızlı oteller, metrolar, 7-24 açık 
restoranlar… $stanbul’un bu büyüsüne kapı-
lanların gözden kaçırdıkları b!r #ey var: E"er 
sanay! yoksa, üret!m yapılmıyorsa bu renk, bu 
hareketl!l!k, bu co#ku uzun sürmeyecek, çünkü 
hayatı d!r! tutan önce sanay! ve üret!m... 

Dünün Anadolu’dan topladıkları esk! yün 
çoraplardan yün !pl!k üreten sanay!c!ler! ken-
d!ler!nden sonra gelenlere sentet!k !pl!k ve 
kuma# üreten fabr!kalar bırakmı#tı. O fabr!ka-
ları !#letenler !se bugünün gençler!ne onlarca 
sektörde üret!m yapan, !hraç eden, hatta dün-
yayı kend! üret!m hanes!ne çev!ren b!r sanay! 
bırakacak. Ya bugünün gençler!? Tüketmekten 
yorulup da çevreler!ne baktıklarında ne göre-
cekler ders!n!z? 

Bu sorunun yanıtını sanay!c!ler ver!yor, çözü-
münü de elbette s!yas!ler yer!ne get!rmel!…

$y! okumalar.
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II. Mahmud dönem"nde kurulan 
Eyüp’tek" "pl"khane, 20. yüzyıl ba#ları.
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Bundan yüz yetm!# sek!z yıl önce, C!r!t 
Meydanı’nda toplanan b!nlerce k!#! heyecan 
!ç!ndeyd!. Günler önces!nden Sultan 
Abdülmec!d’!n !mparatorlu"a yen! b!r rota 
ç!zd!"!, bu yen! rotayı dünyaya ve reayaya 
duyuraca"ı haberler! yayılmı#tı. O gün, 
yan! 3 Kasım 1839’da kalabalı"ı heyecanla 
bekleten de !#te bu haberlerd!; acaba Osmanlı 
$mparatorlu"u yüzünü ne yana çev!recekt!; 
teknoloj!k adımları hızla büyüyen Batı’ya mı, 
!syanlara gebe, gel!#melere ayak uyduramadı"ı 
!ç!n g!derek daha da !ç!ne kapanan Do"u’ya 
mı? Kalabalıkta Batılı ülkeler!n tems!lc!ler! 
de vardı, gayr!müsl!m ve Müslüman esnaf, 
tüccar, bürokrat, !#ç! ve seyyar satıcı da… 
Çalınan davullar Sultan Abdülmec!d’!n 
alana geld!"!n! haber verd!; gözler Gülhane 
Kasrı’nın balkonuna çevr!ld!.  Sultan’ın el 
hareket! tören! ba#lattı; Sadrazam Mustafa 
Re#!t Pa#a kürsüye yürüdü, el!ndek! kâ"ıttan 
Osmanlı’nın yen! düzen!n! okumaya ba#ladı:

“- H!ç k!mse yargılanmadan 
cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak, 
herkes yasalar önünde e#!t sayılacak.

-Tüm halkın can, mal ve namus güvenl!"! 
sa"lanacak.

-Verg!ler herkes!n gücüne göre alınacak ve 
devlet tarafından bell! yöntemlerle toplanacak.

-Askerl!k ocak hal!nden vatanda#lık görev! 
hal!ne get!r!lecek ve bell! esaslara ba"lanacak.

-Müsadere usulü kalkacak ve mülk!yet hakları 
tanınacak. Herkes malı ve mülkünün sah!b! 
olacak, d!lerse alıp satab!lecek ya da çocu"una 
m!ras bırakab!lecek.”

Kalabalıktan yükselen çı"lıklar, alkı#lar 
neredeyse bütün Marmara Den!z!’n! kucakladı, 
oradan da bütün kente yayıldı. Kararları sanay! 
devr!m!yle güçlenen, 1789 Fransız $ht!lal!’yle 

de felsefes!n! bütün kıtaya yaymaya ba#layan 
Batı’ya b!r tesl!m!yet olarak görenler de oldu, 
Osmanlı’nın s!lk!nmes!, Batı’yla boy ölçü#meye 
hazırlanması olarak tanımlayanlar da. Zaman 
!k! tarafa da hak verecek, ama yanılgılara !#aret 
etmekten de !mt!na etmeyecekt!. 

Sultan Abdülmec!d’! tar!he Tanz!mat Fermanı 
olarak geçen bu kararları almaya !ten elbette 
sadece öngörü#lü, yen!l!klere açık b!r pad!#ah 
olması de"!ld!. Co"rafyasının her yönünden 
!#ler!n yolunda yürümed!"!n! gösteren sesler 
yüksel!yordu, Yunan!stan ba"ımsızlı"ını 
!lan ederek Osmanlı har!tasından çek!lm!#, 
Sırb!stan’da, Bulgar!stan’da, Arnavutluk’ta 
ayaklanmalar #!ddetlenmeye ve büyümeye 
ba#lamı#tı. Do"u topraklarında da !#ler 
yolunda g!tm!yor, hemen hemen her v!layetten 
karı#ıklık haberler! gel!yordu. Mısır Val!s! 
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Kavalalı Mehmet Al! Pa#a’nın !syanı b!r türlü 
bastırılamamı#, !syan sava#a dönü#mü#tü. 
%!md! hedef, elde kalan toprakları korumak, 
bunun !ç!n de özell!kle asker! alanda sanay!s! 
gel!#m!# ülkelerle arada açılan makası 
kapatmaktı. Bunun !ç!n devlet!n gel!rler!n! 
arttırmasına ve t!caretle b!rl!kte s!yasal 
gel!#!m!n de önünü açacak reformlara !ht!yaç 
vardı. Tanz!mat Fermanı da !#te bu yolda 
atılmı# öneml! b!r adımdı. 

Pek!, be# yüz küsur yıllık “c!han !mparatoru” 
Osmanlı !le Avrupa, yan! Do"u !le Batı 
arasındak! makası açan, Osmanlı’yı tar!h!n 
akı#ında “ger!de” bırakan neyd!? $stersen!z, 
Tanz!mat Fermanı’ndan sonra ya#anılanları 
anlatmaya geçmeden önce bu soruya yanıt 
arayalım ve tar!h!n sayfaları arasında b!raz 
dola#alım: 

Akden!z yakla#ık üç m!lyon k!lometrekarel!k 
gen!#l!"!yle okyanusların yanında b!r su 
b!r!k!nt!s! g!b! görüleb!l!r, ama söz konusu 
t!caret oldu"unda 1800’lü yılların !lk çeyre"!ne 
kadar renkl!, zeng!n b!r tar!h anlatıcısıdır. 
Hemen hemen bütün uygarlıkları sınırlarında 
a"ırlayan Akden!z’!n suları Cenev!zl!lerden 
Portek!zl!lere, Fransızlardan $ng!l!zlere 
t!carette söz sah!b! olmak !steyen bütün 
Batılı devletler!n rekabet merkez!yd!, çünkü 
Do"u’ya ula#an b!ld!k en kısa yoldu. Osmanlı 
$mparatorlu"u da özell!kle 1517’de Mısır’ı 
topraklarına katmasından sonra Akden!z’!n 
hâk!m!, dolayısıyla da bu t!caret!n öneml! 
üsler!nden b!r! olmu#tu. Fransızlar ve $ng!l!zler 
ba#ta olmak üzere Do"u’ya t!caret yapmak 
!steyen ülkeler öncel!kle Osmanlı’yla masaya 
oturmak zorundaydı. Kanun! Sultan Süleyman 
Fransızlara Akden!z’de kend! bayraklarıyla 
t!caret yapma hakkı tanıyınca, ba#ta Fransız 
bayra"ı altında seyreden d!"er Avrupa 
ülkeler! de Osmanlı’nın kapısını a#ındırmaya 
ba#lamı#tı. 

Fransa !le $ng!ltere rekabet!nde tarafsızlık 
pol!t!kası uygulayan Osmanlı sonunda 
$ng!ltere’ye de Akden!z’de t!caret hakkı tanıdı, 
$ng!l!z tüccarlar da kumpanya adı ver!len 
ortaklıklarla t!caret a"ını daha da gel!#t!rme 
yoluna g!tt!. Bu kumpanyalar arasında öne 
çıkan Levant Company kuma#, kalay ve kur#un 
!hraç ed!yor, kar#ılı"ında ham !pek, pamuk, 
halı, baharat alıyordu. $ng!l!z gem!ler!n!n 
Osmanlı topraklarına ta#ıdı"ı ürünlerden 
b!r! de gelecekte hem !mparatorlu"un hem 
de Cumhur!yet’!n ekonom!s!n! ta#ıyacak olan 
tütündü. Sadece Osmanlı de"!l, her ülke yen! 
b!r ke#fe tanık oluyor, bu da t!caret yapma 
!ste"!yle macera tutkusunu körüklüyordu. 
Sank! m!lyonlarca yıllık dünyanın dönü#ü 
de hızlanmı#, onca sava#a ra"men nüfus, 
nüfusla beraber !nsanın talepler! ve hayaller! 
de artmı#tı. T!caret ted!rg!nl!"! de !ç!nde 
ta#ıyordu elbette, Akden!z’den geçen gem!ler 
korsanlara kar#ı tet!kteyd!. Gasp ed!len 
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Mustafa Re#"d Pa#a 
3 Kasım 1839’da 

Gülhane Kasrı 
önünde Tanz"mat 

Fermanı’nı okuyor.
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gem!ler!n akıbet! !se ço"u kez Osmanlı’dan 
soruluyordu.  

1800’ler!n ba#ında Akden!z’de yelkenl!ler!n 
arasında yen! b!r gem! türü görüldü. Bu gem! 
buhar mak!nes!yle çalı#ıyor, rüzgârın hızını 
ve yönünü beklemeden hem kolay hem tez 
yol alıyordu. Bu mak!nen!n muc!d! James 
Watt’tı. Watt, 1700’ler!n !k!nc! yarısında buhar 
mak!nes!n! ke#fetm!#, kısa sürede de neredeyse 
bütün sanay! kolları bu yen! !cadı kullanmaya 
ba#lamı#tı. Buhar mak!nes!n!n gem!lerde 
kullanılması da gec!kmem!#, kısa sürede 
Akden!z’de yelkenl!ler!n yer!n! buharlı gem!ler 
almı#tı. 1819’da !lk buharlı gem! okyanusu 
a#tı"ında !nsanlı"ın rotası da daha netle#m!#t!: 
Daha fazla üret!m, daha fazla t!caret… 

Buhar mak!nes! dünya ekonom!s!nde 
küreselle#me dönem!n!n de ba#langıcıydı. 
Ba#ta tekst!l olmak üzere pek çok alanda o 
güne kadar el tezgâhlarında gerçekle#en üret!m 
fabr!kala#maya dönü#mü#, ürünün hem 
m!ktarı artmı# hem de ucuzlamı#tı. %!md! bu 
bol ürüne yen! pazarlar bulmak gerek!yordu. 
Avrupalı tüccarlar her yolu den!yor, Asya’nın 
!çler!nde !lerl!yor, b!r yandan hammadde 
kaynakları ararken d!"er yandan bu yen! 
pazarların hang! ürünler! talep edeb!lece"!n! 
hesaplıyordu. 

 “Avrupalılar, artık bütün dünyayı tanımaları 
gerekt!"!n! ö"rend!ler, her yere gem!ler 
gönder!yor ve öneml! l!manları ele geç!r!yorlar. 
Esk!den H!nd, S!nd ve Ç!n malları Süvey#’e 
gel!r ve oradan da Müslümanlar el!yle bütün 
dünyaya da"ıtılırdı. Fakat #!md! bu mallar; 
Portek!z, Hollandalı ve $ng!l!z gem!ler!yle 
Freng!stan’a götürülüyor ve bütün dünyaya 
oradan da"ıtılıyor. $ht!yaç duymadıkları 
#eyler!, $stanbul’a ya da ba#ka $slam 
topraklarına götürüp, be# katı f!yatına satarak, 
büyük paralar kazanıyorlar. Bu yüzden, $slam 
mülkünde altın ve gümü# g!tt!kçe azalıyor. 
Osmanlı Devlet!, Yemen kıyılarını ve oradak! 
t!caret!, hâk!m!yet! altına almalı, aks! takd!rde 

çok geçmeden Avrupalılar, $slam toprakları 
üzer!nde hâk!m!yet kuracaklar…” 

Bu satırların sah!b!, raporu !ht!mal dönem!n 
pad!#ahına da !let!len devlet görevl!s! Ömer 
Tal!b’t!. Aslında III. Sel!m’den ba#layarak 
pad!#ahlar da buhar mak!nes!n!n dünyanın 
dengeler!n! nasıl de"!#t!rd!"!n!n farkındaydı. 
Ancak topraklarının batısında ve güney!nde 
ya#anan !syanlar el!n! kolunu ba"lıyordu. Bu 
nedenle, Batı’yla aradak! açıklık kapatılmak 
!stense de bütçeden en büyük pay sanay! 
yatırımlarına de"!l, savunma harcamalarına 
aktarılıyordu. Bu sorun reformlarla a#ılmak 
!stend!"!nde !se kar#ılarına tıpkı matbaanın 
engellenmes!nde oldu"u g!b! yen!l!klere kar#ı 
güçler çıkıyordu. Yen!çer! oca"ını kapatıp 
düzenl! b!r ordu kurmak !steyen III. Sel!m 
tahttan !nd!r!l!p katled!l!yor, onun yarım kalan 
arzusunu tamamlayan II. Mahmud !se “Gavur 
pad!#ah” olarak m!mlen!yordu. Özell!kle 
$stanbul modern b!r orduya geç!#!n bedel!n! 
oldukça a"ır ödüyor, tar!h!n “Vaka-! Hayr!ye” 
olarak kayıt dü#tü"ü Yen!çer! Oca"ı’nın 
kapatılması kent! kana buluyordu. II. Mahmud 
bununla yet!nm!yor, devlet yapısından kılık 
kıyafettek! de"!#!kl!klere b!rçok yen!l!kle 
Osmanlı’yı b!raz daha Batı’ya yakla#tırıyordu. 
Asker! e"!t!mde do"a b!l!mler!ne, tıp ve 
matemat!"e onun dönem!nde yer ver!l!yor ve 
b!l!msel ter!mler Türkçele#t!r!l!yor, kamuoyu 
olup b!tenden artık fermanlar ya da vaazlar 
yoluyla de"!l, gazeteler aracılı"ıyla b!lg! 
alıyordu. 

Ancak ekonom!dek! reformlar daha çok 
çaba, b!r o kadar da pol!t!k manevra 
gerekt!r!yordu. $mparatorluk yönet!c!ler! 
ülkeler!n!n otuz m!lyona yakın nüfusuyla, yer 
altı ve yerüstü zeng!nl!kler!yle !y! b!r pazar 
oldu"unun da b!l!nc!ndeyd!. B!l!nd!"! g!b! 
Osmanlı !mparatorlu"unun gel!r! topraktı. 
Kurulu#undan ber! fethed!len her topra"ın 
sah!b! devlet oluyor, !#letme hakkı !se o 
topraklarda ya#ayanlara bırakılıyordu. Köylü 
ya da ç!&ç! ürett!"! mal üzer!nden tımarlı 
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s!pah!lere verg! ödüyor, tımarlı s!pah!ler !se 
bunun kar#ılı"ında sava# haller!nde devlet!n 
!ht!yacını kar#ılıyordu. Sonrak! yıllarda sava# 
teknoloj!s!ndek! gel!#meler sonucu tımar 
düzen! yer!n! b!r ba#ka verg! toplama yöntem! 
olan !lt!zama bırakacaktı. Bu türde !se bell! b!r 
m!ktar kar#ılı"ında bell! b!r bölgen!n verg!ler! 
#ahıslara ver!l!yor, kar#ılı"ında haz!neye gel!r 
aktarılıyordu.  

B!r ba#ka gel!r yolu !se t!carett!. $mparatorluk 
sınırları !ç!nde de t!caret verg!ye tab!yd!, b!r 
bölgeden d!"er!ne ta#ınan malın de"er!ne göre 
yüzde üç-be# oranlarında verg! alıyordu. E"er 
ürün b!r ba#ka ülkeye !hraç ed!lecekse, tüccar 
tarafından l!manlara get!r!l!yor, yabancı tüccar 
yüzde üç gümrük verg!s!n! öded!kten sonra 
malı gem!ye yüklüyordu. $mparatorluk yerl! 
tüccarı korumak !ç!n yabancı tüccarlara ülke 
sınırları !ç!nde t!caret yapmayı yasaklamı#tı. 
Yabancı tüccara ülke sınırları !ç!nde t!caret 
yapmak yasaktı. Yabancı tüccar onlarca 
yıldır !#te bu yasa"ın kalkması !ç!n mücadele 
ed!yor, ürünü yer!nde almak !st!yor, ama 
yerl! tüccardan alınan verg!y! ödemeye 
yana#mıyordu, gümrükte öded!"! yüzde üç 
oranındak! verg! !mparatorluk sınırları !ç!nde 
de geçerl! olmalıydı! Osmanlı yönet!c!ler! !se 
hem yerl! tüccarı korumak hem de gel!r!n! 
korumak adına buna !z!n verm!yor, yabancı 
tüccar da yerl! tüccarla aynı #artlarda t!caret 
yapmak zorunda tutuluyordu.

Osmanlı ekonom!s!nde öncel!k kentler!n, 
elbette özell!kle ba#kent $stanbul’un, 
yan! sarayın ve ordunun !ht!yaçlarının 
kar#ılanmasıydı. Ekonom!ye de !#te 
bu !ht!yaçlar do"rultusunda müdahale 
ed!yor,“Yed-! Vâh!d” olarak tanımlanan 
tekel uygulamasıyla tahıl, pamuk, pamuk 
!pl!"!, der!c!l!kte kullanılan palamut, afyon, 
tuz,  zeyt!nya"ı g!b! ürünler!n alım satımını 
sınırlıyordu. Bazı ürünlerde de !hracat !zn!, 
ancak !ç tüket!m!n !ht!yacı kar#ılandıktan 
sonra ver!l!yordu. Aslında bu sadece 
Osmanlı’ya a!t b!r uygulama de"!ld!, Fransa, 

Avusturya, $ng!ltere, Rusya yerel üret!c!ler!n! 
korumak adına pamuk, pamuk !pl!"! g!b! 
benzer ürünlerde !thalat yasa"ı get!rm!#t!, ama 
Osmanlı’dan hem bu uygulamanın kaldırılması 
hem de gümrük tar!feler!n!n de"!#t!r!lmes! 
!sten!yordu. $#!n tuhafı, !thal ett!"! ürünler 
!ç!n yüzde 60 oranında gümrük resm! alan 
$ng!ltere kom#usu ülkeler kapılarını mallarına 
kapatınca a"ırlı"ı Osmanlı’ya ver!yor, !kna 
edeb!lmek adına aylar süren, bazen sertle#en 
müzakere masasında sabırla oturuyordu. 

Sonunda 1838’de, tara'arın bulu#tu"u 
semt olan Baltal!manı’nın adını ta#ıyan, 
“Baltal!manı T!caret Konvans!yonu” olarak da 
b!l!nen “$ng!l!z Seyr!sefa!n (dola#ım) ve T!caret 
Anla#ması” !mzalandı. Bu yıllara yayılan 
müzakereler!n b!r sonucuydu, ama b!r neden 
daha vardı: Mısır’da Val! Kavalalı Mehmet Al! 
Pa#a’nın çıkardı"ı !syanın bastırılması. Sultan 
II. Mahmud bunun kar#ılı"ında sadece bazı 
hammaddelerdek! tekel hakkını kaldırmıyor, 
$ng!l!z tüccarlara Osmanlı tebaasıyla e#!t 
haklar tanıyor, e#!t verg! !st!yor ve gümrük 
muaf!yet!nden yararlandırıyordu… Daha 
do"rusu $ng!ltere gem!ler!yle gelen mallar 
b!r kez gümrük ödeyecek, sonra mallar 
!mparatorluk sınırlarında nereye götürülürse 
götürülsün b!r daha verg! alınmayacaktı. 
Anla#mada hang! malın hang! l!mandan 
ta#ınaca"ı, rekolten!n dü#ük oldu"u yıllarda 
tahıl ürünler! !hracatı yapılmayaca"ı g!b! 
Osmanlı leh!ne ko#ullar da vardı, ama y!ne 
de sonuç tek b!r cümleyle özetleneb!l!rd!: 
$ng!l!zler !mparatorluk sınırları !ç!nde Osmanlı 
vatanda#larından b!le az verg! ödeyecekt!! 
$ng!l!zler!n ardından kısa aralıklarla Fransa, 
$spanya, Belç!ka, Hollanda da Osmanlıyla 
benzer antla#malar yapacak, kend!ler!n! 
garant!ye alacaklardı. 

Osmanlı önce $ng!l!z T!caret Anla#ması’yla, 
ardından Tazm!nat Fermanı’yla küresel pazara 
dah!l olmu#tu. Pazarlarda Avrupa’nın tüket!m 
fazlası ürünler! öne çıkarken, Osmanlı esnaf ve 
tüccarı, özell!kle de dokumacılıkla u"ra#anlar, 
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çalı#tırdıkları !#ç! sayısı b!r el!n parmaklarını 
geçmeyen, tanımda c!mr!l!k yapmadan 
söylersek, küçük sanay!c! end!#e !ç!ndeyd!. 
Zaman bu end!#eler!nden çok da haksız 
olmadıklarını göstermekte gec!kmeyecekt!!

&'45##&'6¨6'��
â.-�-#/2#0#�5'5.'4â
Tanz!mat Fermanı Osmanlı tar!h!nde b!r 
dönüm noktasıydı, hem t!car! hem de s!yasal 
reformlar b!rb!r!n! !zleyecekt!, ama bunun 
b!r !lk oldu"unu söylemek, !mparatorlu"un 
tar!h!ne haksızlık olurdu. Osmanlı, özell!kle 
de $stanbul Tanz!mat’tan önce de pırıltılı 
zamanlar ya#amı#, hatta k!m! zaman dünyanın 
önüne geçen adımlar atmı#tı. Bu adımların 
arasında bulu#lar da vardı, dünya pazarına 
parmak ısırtacak ürünler de…

$mparatorlu"un $stanbul’dak! !lk sanay! 
kurulu#u Fat!h Sultan Mehmet’!n $stanbul’u 
feth!nden hemen sonra üret!me geçen 
Tophane-! Am!re’yd!. O günün ko#ullarına 
göre !ler! teknoloj! kullanılarak üret!m 
yapılan bu fabr!ka Kanun! Sultan Süleyman 
dönem!nde ba#tan sona yen!lenm!#, üret!m 
tekn!"! de gel!#t!r!lm!#t!.  B!r bomba türü 
olan humbara !malathanes!, top arabası ve 
tekerlekler! !malathanes!, dökümhanes!, 
marangozhanes!, kalıp !malathanes! topçuba#ı 
ve dökücüba#ı odaları ve lojmanlarıyla ba#lı 
ba#ına b!r sanay! merkez! olan Tophane’dek! 
üret!m !mparatorlu"un yen! fet!hlerle 
sınırlarını gen!#letmes!nde en büyük 
destekç!s!yd!. Dünyanın !lk ser! atı#lı sahra 
topu da Türk mühend!s Ahmed Süreyya Em!n 
Bey tarafından bu fabr!kada üret!lm!#t!. 

Aynı yıllarda Tersane-! Am!re olarak da 
b!l!nen Ta#kızak Tersanes! de faal!yete geçm!#, 
ba#larda küçük gem!ler yapılırken zamanla 
sava# ve yolcu gem!ler! üret!r hale gelm!#t!. 
1800’ler!n !lk çeyre"!nde üret!len !lk yüzer 

havuzla !lk buharlı gem! tersane mühend!s ve 
!#ç!ler!n!n !mzasını ta#ıyordu. Bu !lk gem!n!n 
adı Eser-! Hayr’dı, onu Mes!r-! Bahr! ve Ta!r-! 
Bahr! !zled!. Abdülham!d ve Abdülmec!d 
!s!ml! !k! den!zaltının $ng!ltere’den get!r!len 
parçaları da bu tersanede b!rle#t!r!lerek Hal!ç 
sularına !nd!r!ld!. Kasımpa#a-Hasköy arasında 
yakla#ık yetm!# b!n metre kare üzer!ne kurulu 
Tersane-! Am!re’n!n bünyes!nde !k! ayrı 
tersane daha vardı: Cam!altı ve Hal!ç. Cam!altı 
Tersanes!’nde önceler! b!r el!n parmaklarını 
geçmeyen kızak sayısı zamanla !k! yüzü 
bulmu#, bünyes!ne haddehane, dökümhane, 
dem!rhane, çel!k fırınlar da eklen!p modern 
b!r hale get!r!lm!#t!. Kend!s!yle ya#ıt Tophane-! 
Am!re teknoloj!k yen!l!klere ayak uyduramayıp 
kapanırken Ta#kızak Tersanes! bakım ve 
onarımlarla üret!m!n! sürdürecekt!. 
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S!kkezen, saatç!, a"artmacı, c!lacı… 
Meraklıları dı#ında ço"unu b!lmed!"!m!z 
bu tanımlar para basımına a!t. Önce 
Beyazıt’ta, sonra Topkapı Sarayı’nda, bugünse 
Balmumcu’da h!zmet veren Darphane’de, o 
yıllardak! tanımıyla Darphane-! Am!re’de 
altın s!kke, gümü# akçe ve maden! s!kkeler 
basılıyordu. Devlet!n para b!r!m! akçeyd! 
ve p!yasada altmı# akçe b!r altın s!kkey! 
kar#ılıyordu. S!kke ve akçelerde !ç!ndek! 
altın ve gümü# m!ktarında ayarlamalar 
paranın de"er!n! de"!#t!r!yor; alım gücü 
yüksel!yor ya da dü#üyor, ekonom!k dengeler 
buna göre kuruluyordu. Bu yüzden devlet, 
sınırları !ç!ne kıymetl! madenler!n g!r!#!n! 
desteklerken çıkı#ını yasaklanmı#tı. Maden 
darlı"ı ya#anırsa paranın !ç!ndek! bakır oranı 
ço"altılıyor, halkın “kızıl akçe” ded!"! para 

p!yasaya sürülüyor ya da ta"#!# den!len s!stem 
uygulanarak paranın kenarları kırpılıyor, 
yan! de"er! dü#ürülüyordu. Bu uygulamanın 
ekonom!dek! kar#ılı"ı devalüasyondu. Halkın 
bu pol!t!kalara kar#ı kend!n! koruyab!lece"! tek 
para b!r!m! !se bakır akçelerd!. 

Darphane’n!n kâ"ıt parayla tanı#ması Tanz!mat 
Fermanı’nın hemen ardından gerçekle#t!. 
Çünkü akçe artık çok de"er kaybetm!# ve 
kullanılamaz hale gelm!#t!. 1840’ta, bugün 
gençler!n b!le d!l!nde varlı"ını koruyan 
“kayme”n!n kayna"ı olan “ka!me” p!yasaya 
sürüldü. Haz!ne bonosu olarak !#lem gören 
bu para elle basılmı#, bu yüzden de hemen 
kalpazanların d!kkat!n! çekm!#t!. P!yasada 
Darphane’de basılandan çok ka!men!n 
dola#ması üzer!ne matbaa basımına geç!lm!#, 
p!yasadan toplandı"ı 1862 yılına kadar da bol 
m!ktarda !hraç ed!lm!#t!. Halkta pek !t!bar 
görmeyen ka!men!n yer!n! Osmanlı’nın yen! 
para b!r!m! mec!d!ye ve kuru# almı#tı. 

Tophane-! Am!re, Tersane-! Am!re, 
Darphane-! Am!re… Bu üç kurum 
Osmanlı’nın gözbebe"!yd!, sürekl! 
yen! teknoloj!lerle donanıp onarımdan 
geç!r!l!yordu, ama devlet!n Dersaadet’tek! 
yatırımları bunlarla sınırlı de"!ld!. Söz konusu 
yıllarda #ehr!n dı#ında kalan, yeraltı suları 
açısından zeng!n Kazlıçe#me’de tabakhaneler 
kurulmu#, der! !#lenmeye ba#lanmı#tı. 360 
tabakhanede !#lenen der!ler!n büyük alıcısı 
devlett!. Buradan alınan der!ler Saraçhane’ye 
götürülüyor,  eyer, ko#um takımı, ayakkabı, 
bot g!b! asker! ürünlere dönü#türülüyordu. 
Osmanlı’nın !pek ve yün dokumacılı"ının 
ardından üçüncü en güçlü sanay!s! olan 
der!c!l!kte üret!m sadece asker! alanla sınırlı 
de"!ld!, pad!#ah ka&anından sandı"a, kapı 
perdeler!nden k!tap c!ltler!ne dönem!n 
ko#ullarına bakıldı"ında “lüks” görüleb!lecek 
pek çok e#ya önce Kazlıçe#me’de, sonra 
Saraçhane’de soluk alıp ver!yordu. Der! 
öyles!ne tüket!len b!r maddeyd! k! !lerleyen 
yıllarda Kasımpa#a ve Tophane’de de b!rer 
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debba"hane, bugünkü tanımıyla tabakhane 
kurulacaktı. Evl!ya Çeleb!’n!n $stanbul’unda 
tabakhane sayısı yed! yüzü a#acak, dükkânların 
renk renk der!lerle süslü kapıları bu ünlü 
gezg!n!n yazdıklarıyla bugüne ta#ınacaktı. 

Sık sık ya#anan patlamalarla dönem!n 
$stanbullularının yüre"!n! a"ızlarına get!ren 
Kâ"ıthane’de kurulu Baruthane-! Am!re, 
Küçükçekmece’y! b!rkaç kez yangın yer!ne 
çev!ren Azatlı Baruthanes!, suyu kent!n 
merkez!ne ta#ıyan Taks!m Su Tes!sler!, 
ordunun çarık !ht!yacını kar#ılamak üzere 
kurulan, sonraları ayakkabı üret!m!nde halkın 
!ht!yacının neredeyse tümünü kar#ılayan 
Beykoz Der! ve Kundura Sanay!, devlet!n ka"ıt 
!ht!yacını kar#ılamak üzere !n#a ed!len Beykoz 
Kâ"ıthanes! devlet el!yle kurulan ba#lıca 
tes!slerd!. 

Bütün bunların yanında öyle b!r sanay! 
dalı daha vardı k!, de"!l gel!#mem!# ülkeler! 
sanay! devr!m!n! gerçekle#t!rm!# Batı’yı da 

o ayakta tutuyordu. Dünyanın bugün de 
vazgeçemed!"! bu sektör tekst!ld!. Sadece 
Anadolu’da, Sur!ye’de ve Balkan topraklarında 
de"!l $stanbul’da da dokuma sanay!s! güçlüydü. 
Hammaddes! olan keten, kenev!r, pamu"un 
ço"u Anadolu’dan sa"lansa da $stanbul’da 
da Üsküdar’dan Pend!k’e kadar uzanan 
topraklarda keten ek!l!p b!ç!l!yor, pazarlarda da 
keten tezgâhları kuruluyordu. $stanbul devlet!n 
çok önem verd!"!, bu yüzden de !thalatını 
yasakladı"ı !pekl!lerde de Bursa’nın önüne 
geçm!#t!. Ço"u altı yed! k!#!l!k atölyelerde, 
hatta evlerde !#lenen !pekler hem Do"u’ya 
hem Batı’ya !hraç ed!l!yor, kent!n ekonom!s!n! 
havalandırıyordu. Para basımında da 
kullanılan gümü#, altın ve d!"er madenler! tel 
hal!ne get!rerek saran sırmake# ve s!mke#hane 
de $stanbul’daydı. 

Böyles!ne güçlü ve hareketl! b!r alan olmasına 
ra"men dokumacılıkta fabr!kasyona 1827’de 
geç!leb!ld!. Eyüp’te $pl!khane-! Am!re adı 
altında kurulan tezgâhları bakırdan bu 

II. Mahmud 
dönem"nde ordunun 
"ht"yaçlarını 
kar#ılamak "ç"n 
kurulan Feshane.
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fabr!kada da kend!s!nden öncek!ler g!b! 
asker! üret!m hedef alınmı#tı. Yen!çer! 
Oca"ı’nın yer!ne kurulan “Asak!r-! Mansure-! 
Muhammed!ye” adı altındak! düzenl! orduda 
askerler!n ün!formaları !ç!n Soma’dan, 
Balıkes!r’den, Serez’den, Drama’dan, 
R!hhana’dan get!r!len hammadde !#len!p 
!pl!k üret!lecekt!. O yılların para b!r!m!yle 
900 b!n kuru#a mal olan, 64 k!#!y! !st!hdam 
eden fabr!ka !pl!kle kalmayacak, y!ne ordu 
!ç!n yazlık elb!se, !ç çama#ırı ve donanmanın 
gem!ler! !ç!n yelken bez! dokuyup d!kecekt!. 

Aynı dönemde kend! ba#ına b!r sanay! 
ba#kent!ne dönü#en Beykoz’da da b!r çuha 
fabr!kası açma hazırlıklarına g!r!#!ld!. Yer 
olarak b!r süre !#let!ld!kten sonra kapanan 
kâ"ıt fabr!kası seç!lm!#t!, ama ne mak!ne 
aksamı yeterl!yd!, ne de üret!m! sürdürecek 
tekn!k b!lg! vardı. Y!ne de vazgeç!lmed! ve 
Fransızlarla b!r anla#ma yapılarak tezgâhların 
bu ülkeden get!r!lmes! kararla#tırıldı. 
Mak!neler, hatta Fransız ustaba#ılar da geld!, 
ama her #ey kâ"ıt üzer!nde kaldı. 

Böyle durumlarda akla önce mak!neler!n 
kend! hal!ne çürümeye bırakılması gelse de 
öyle olmadı; mak!neler Beykoz’dan Eyüp’e 
ta#ındı ve Feshane-! Am!re fes üretmeye 
ba#ladı. O güne kadar y!ne Osmanlı sınırları 
!ç!nde, daha çok Kuzey Afr!ka ülkeler!nde 
kullanılan fes! $stanbulluların ba#ına 
ta#ıyan da Vaka-! Hayr!ye, yan! Yen!çer! 
Oca"ı’nın kapatılmasıydı. Yen!çer!ler! ve son 
dönemler!nde çıkardıkları huzursuzlu"un 
!zler!n! toplumdan tümüyle s!lmek !steyen 
II. Mahmud sarı"ın yer!ne fes kullanılmasını 
buyurmu#tu. Artık Osmanlı askerler! bordo 
renkl! feslerle sefere çıkacak, bürokratlar da 
b!rb!rler!n! fesler!yle selamlayacaktı. Toplumda 
da fes takmak b!r ayrıcalıktı.

 Önce $spanya’dan !thal ed!len yünlerle, 
sonra Tek!rda" yöres! yünler!yle üret!len 
fesler çe#!t çe#!tt!. II. Mahmud’un adını 
ta#ıyan, “Mahmud! Kalıp” den!len fesler 

yüksekçeyd! ve mav! püsküllerle süslen!yordu. 
Sonrak! pad!#ahların da eller! Feshane’n!n 
üzer!ndeyd!, daha !y! ve kal!tel! üret!m !ç!n 
mak!ne aksamının yen!lenmes! sa"lanıyor, 
fabr!ka yönet!c!ler! üret!mde çe#!tl!l!"e 
yönlend!r!l!yordu. Sonrak! yıllarda üret!m!n 
daha da gel!#t!r!lmes! adına Feshane !ç!nde 
b!r “Dokuma Mekteb!” açılacak, gençler hem 
teor!k hem de prat!k e"!t!mden geç!r!lecekt!. 

Feshane’yle aynı tar!hlerde Hereke’de 50 
pamuklu, 25 !pekl! dokuma tezgâhıyla b!r 
atölye kuruldu. $pekl!ler!yle kısa sürede 
ünlenen atölyeye 1850’de 100 jakarlı el tezgâhı 
daha eklend!. Atölye artık ba#lı ba#ına b!r 
fabr!kaydı. 1878 yılında geç!rd!"! yangın 
neden!yle üret!m!ne dört yıl ara verecek 
de olsa ne kal!tes!nden ödün verecekt!, ne 
de ününden. Öyle k! Alman $mparatoru II. 
W!lhelm 1895’te $stanbul’u z!yaret ett!"!nde bu 
fabr!kayı da görmek !steyecek, Abdülham!d’!n 
!ste"!yle alelacele kurulan b!r kö#k fabr!kanın 
sah!l!ne monte ed!lecekt!. 

Sanay!le#me devlet el!yle adım adım yol 
alırken g!r!#!mc! ruhlar da hareket hal!ndeyd!. 
Bu alanda da Osmanlı Batılı ülkelerden 
oldukça önde sayılab!l!rd!. Emek-sermaye 
ortaklı"ı olarak özetleneb!lecek mudarebe 
s!stem! oldukça yaygındı. Bu s!stemde 
sermayedarın b!r!k!m!yle g!r!#!mc!n!n b!lg!s! 
ve yetenekler! b!r araya gel!yor, hem üret!m 
hem de t!caret yolculu"una çıkılıyordu. E"er 
bu yatırım zarar ederse sermayedar parasını 
kaybed!yor, g!r!#!mc! !se onca çalı#masının 
kar#ılı"ını alamadan b!r ba#ka sermaye 
sah!b!n!n pe#!ne dü#üyordu. Ama kar etseler 
de !k! taraf da sürekl! d!ken üzer!ndeyd!, 
çünkü bütün kazançlarının gelece"! Sultan’ın 
!k! duda"ının arasındaydı, sarayın haz!nes! 
y!ne darbo"aza g!rerse, Sultan müsadere 
yetk!s!n! kullanacak, eller!nde ne var ne yoksa 
sarayın mülk!yet! altına g!recekt!. 

Özel sektörün üret!m konularının ba#ında 
da tıpkı devlet sektöründe oldu"u g!b! 
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tekst!l gel!yordu. Dokumacılar,  terz!ler, 
kunduracılar, kuyumcular… Ne kadar meslek 
dalı varsa heps! Ah!l!k’!n devamı olan lonca 
s!stem!ne ba"lıydı ve h!yerar#!k b!r yapı !ç!nde 
çalı#ıyordu. Sıkı b!r denet!me tab! tutulan bu 
!# kollarında yen! b!r dükkânın açılmasına 
e"er !ht!yaç varsa, o da sadece !#!n!n ustasına 
ver!l!yordu. “Ged!k” olarak adlandırılan bu 
uygulamayla hem üret!m!n tüket!m! a#acak 
kadar büyümes! engellen!yor, hem de kal!tel! 
mal üret!m! sa"lanmı# oluyordu. 17. yüzyılda 
$stanbul’da yakla#ık 1100 esnaf b!rl!"!ne ba"lı 
25 b!n !# yer! vardı ve ço"unun mülkü b!r 
vakfa a!t olan bu !#yerler!nde usta, kalfa ve 
çırak olarak yakla#ık 80 b!n k!#! !st!hdam 
ed!l!yordu. Ço"unda üç dört k!#!n!n çalı#tı"ı 
bu !#letmelere hammaddey! !se devlet tahs!s 
ed!yordu. 

6#0<â/#6¨+0�)f.)'5â0&'�
*+<.#0#0�5#0#;â
Tanz!mat Fermanı’yla Osmanlı’nın 
yukarıda özetled!"!m!z ekonom!k yapısı da 
oldukça büyük b!r de"!#!kl!k !ç!ne g!rm!#t!. 
Müsaderen!n kalkması g!r!#!mc!ye der!n 
b!r soluk aldırmı#tı, çünkü artık devlet 
ba#ı sıkı#tı"ında malına el koyamayacaktı. 
Loncalar ve ged!k esk! a"ırlı"ını y!t!rm!#, 
küçük üret!c! de rekabete açılmı#tı. Osmanlı 
tar!hç!ler!n!n ço"una göre $ng!l!z T!caret 
Anla#ması’nın sonuçları p!yasalara da 
yansımı#tı, önce $ng!l!zler!n ardından 
d!"er Avrupa ülke tüccarlarının !ç p!yasaya 
g!rmes!yle $stanbul’dak! kuma#çı tezgâhlarının 
sayısı 2750’den 25’e, b!r !pek kuma# türü olan 
kemha tezgâhları 350’den dörde, çatma yastıkçı 

Hereke Fabr"ka-" 
Hümâyûnu, 
19. yüzyıl ortaları. 
P"erre de G"gord 
koleks"yonu.
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tezgâhları !se 60’tan sek!ze !nm!#t!. Özetle bu 
tar!hç!ler !ç!n Osmanlı ekonom!s! hızla çökü#e 
do"ru !lerl!yordu. 

B!r yüzyıldan fazla b!r zaman sonra 
bu tabloyu farklı okuyan, yorumlayan 
tar!hç!ler de çıktı. Amer!kalı Osmanlı 
tar!hç!s! Donald Quataret’e göre 19. yüzyıl 
boyunca Osmanlı’da üret!m aksamadan 
sürmü#tü. Osmanlı’nın geç sanay!le#en 
ülke oldu"u do"ruydu, ancak üret!m!n 
sadece fabr!kalarda olması gerekt!"!ne 
!nanan tar!hç!ler el tezgâhlarındak! üret!me 
gereken !lg!y! göstermeyerek üret!m! dü#ük 
gösterm!#lerd!. Quataret’!n ara#tırmaları 
söz konusu yüzyıl boyunca !mparatorluk 
co"rafyasının her kö#es!nde el tezgâhlarının 
!#led!"!n!, bu tezgâhların Batı’nın fabr!ka 
üret!m!yle rekabet edeb!lmek !ç!n kuma# 
c!ns!nden desen ve boyaya her türlü yen!l!"! 
dened!"!n! göster!yordu. Evet, !# gücünü 
ucuzlatması neden!yle artık $ng!l!z !pl!"! 
ye"len!yordu, ama $stanbul’dak! 287 loncada 
hala basmacı esnafının a"ırlı"ı hâk!md! ve 
her lonca b!r tekel! el!nde tutuyor, d!"erler!ne 
geç!t vermeyerek rekabette üstünlü"ü elden 
bırakmıyordu. 

$stanbul !malathaneler!nden çıkan b!r ürün de 
danteld!. Kadın ve kızların evler!nde dokudu"u 
danteller Fransa ve Almanya ba#ta olmak üzere 
Avrupa ülkeler!ne !hraç ed!l!yordu. Zamanla 
bu !# kolu öneml! b!r sektör hal!ne gelecek, 
örne"!n S!l!vr!’de !k! yüz Yahud! genç kızın 
tam gün bu !#! yaptı"ı kayıtlara geçecekt!. 
Bo"az boyunca kurulu köylerdek! kadınlarsa 
ba#örtüsü ve peçe !#ç!l!"!yle sektörde haklı b!r 
ün ed!necek, ürünler! sadece Anadolu de"!l, 
$ran pazarında da ra"bet görecekt!. D!k!# 
mak!neler!n!n !thal!nden sonra üret!m daha 
da artacak, her yıl b!nlerce mak!ne evlere ve 
atölyelere g!recekt!. $ler!de bu sektörler Ka(as, 
Balkan göçler!yle yen! !# gücüne kavu#acak 
ve daha da gel!#ecek, $stanbul’u sürekl! d!r! 
tutacaktı. 

Amer!kan dolarının 1990 yılı satın alma 
parametreler!ne dayanarak yürütülen b!r 
ara#tırmaya göre 1820’l! yıllarda Osmanlı 
$mparatorlu"u k!#! ba#ına 720 dolarla, 
H!nd!stan’dan, Rusya dı#ındak! Do"u 
Avrupa ülkeler!nden,  Güney Amer!ka’dan, 
hatta Japonya’dan öndeyd!. Kısmen de olsa 
serbest p!yasa kurallarının uygulanması 
Osmanlı’da f!nans sektörünün de gel!#mes!n! 
sa"lamı#, Baltazz!, Kamondo, Zar!f! g!b! 
Galata bankerler!n!n hareket alanı daha 
da gen!#lem!#t!. 1847’de !k! banker Teodor 
Baltacı ve Jak Aleon Osmanlı’nın !lk bankası 
Dersaadet’! kurmu#, bunu $stanbul Bankası 
!zlem!#t!.  Bankerler!n etk! alanı 1853’te 
ba#layan Kırım Sava#ı’yla daha da pek!#ecekt!. 

Teknoloj!k yen!l!kler!n kullanılması neden!yle 
tar!htek! !lk “modern” sava# olarak tanımlanan 
Kırım Sava#ı’na neden olan Akden!z’e !nmek 
!steyen Rusya’ydı. Rusya’nın Akden!z’de 
güçlenmes!n!n t!car! dengeler! bozmasından 
ted!rg!n olan Fransa ve $ng!ltere’n!n 
Osmanlı’yla !tt!fak kurmasıyla sava#ın gal!b! 
Osmanlı oldu, ama bu arada ekonom!s! de 
altüst olmu#tu. Erkek nüfusun askere alınması 
tarımda üret!m! dü#ürüp, bu"day !thal 
ed!lmek zorunda kalınırken müttef!kler!n 
$stanbul’da mevz!lenmes! kent!n tüket!m 
alı#kanlıklarını de"!#t!rm!# ve artırmı#tı. Artık 
Galata bankerler!nden alınan borçlar koca 
!mparatorlu"un g!derler!n! kar#ılayamıyordu. 
Sanay!le#me devr!m!yle b!rl!kte oldukça 
güçlenen Avrupa f!nans p!yasası !se az gel!#m!# 
ülkelere ve hükümetler!ne kred! sa"lama 
arzusundaydı. Osmanlı’nın !ht!yacıyla bu 
arzu b!rle#t! ve !lk kez dı# borca ba#vuruldu. 
Borçların kom!syonculu"unu bankerler 
yapıyor, bu arada Galata Borsası da dünyaya 
açılıyordu. Kısa zamanda dünyanın en öneml! 
borsalarından b!r! hal!ne gelecekt!. 

Bu arada $ng!ltere ve Fransa’nın etk!s!yle 
Islahat Fermanı !lan ed!lm!#, bu fermanla 
Osmanlı topraklarında yabancılara mülk 
ed!nme hakkı tanınmı#tı. 



24               !STANBUL SANAY! TAR!H!

$k! yıl sonra Araz! Kanunu çıkarılarak toprak 
sah!b! olmalarına onay ver!lecek, Par!s 
Barı# Antla#ması’yla da t!carettek! engeller 
yabancılar leh!ne tümüyle kaldırılacaktı. %!rket 
kurulab!lmes! !ç!n n!zamname hazırlanacak, 
1849’dan 1910’a kadar ula#tırma, madenc!l!k, 
bankacılık sektörler!nde 94 anon!m #!rket 
faal!yete geçecek, bütün zorluklara ra"men 
b!r kısmı devlet haz!nes!nden, b!r kısmı 
borçlardan sa"lanan sermayeyle fabr!ka 
temeller! atılacak, kampanalar çaldırılacaktı. 

Bu fabr!kalardan b!r! y!ne Beykoz’da 
kurulmu#tu: Beykoz Ç!n! ve B!llur Fabr!kası. 
Sanatsal olarak Vened!k, sanay! olarak da 
Almanya, $ng!ltere ve Fransa camlarıyla boy 
ölçü#en fabr!kada bardak, tabak, gaz lambası 
üret!l!yordu, ama asıl ününü sa"layan çe#m-! 
bülbüllerd!. B!r yıl sonra, Beykoz’un b!r adım 
ötes!nde Çubuklu’da da b!r cam fabr!kası 
!n#a ed!ld!. $#!n arkasında Osmanlı’nın !lk 
fabr!katörü olarak göstereb!lece"!m!z Mustafa 
Nur! Pa#a (1798-1879) vardı. Val!l!k de 
yapan pa#a üret!m ba#ladıktan b!r yıl sonra 
b!l!nmeyen b!r nedenle bu !#ten vazgeç!p 
fabr!kayı dönem!n sultanı Abdülmec!d’e sattı. 
Bu fabr!kada üret!len camların b!r özell!"! ı#ı"a 
tutuldu"unda !ç!ndek! kumun n!tel!"!nden 
dolayı kırmızı görünmes!yd!. 

Elbette tekst!le yatırım da !hmal ed!lmem!#, 
bunun !ç!n yer olarak Zeyt!nburnu seç!lm!#t!. 
Fabr!ka kurulurken hede'enen üzer!ne 
$ng!l!z desenler! !#lenm!# basma, çadır ve 
Amer!kan bez! üretmekt!, ancak basmanın 
mal!yet!n!n yüksekl!"! üzer!ne bez üret!m!ne 
a"ırlık ver!ld!. Günde yüz topun üzer!nde bez 
üret!len Zeyt!nburnu Basmahanes!’nde üret!m 
on yıl sürdü, Avrupa mallarıyla rekabete 
dayanamayınca fabr!ka haz!neye devred!ld! 
ve d!"er dokuma fabr!kaları g!b! sadece asker! 
!ht!yaçları kar#ılayan b!r tes!se dönü#tü. 

Zeyt!nburnu’nda kurulan fabr!kalardan b!r! 
de “Zeyt!nburnu Dem!r Çel!k Fabr!kası” ydı. 
“Osmanlı’nın Manchester”ı olarak tanımlanan, 
mak!neler! $ng!ltere’den gelen, yüksek ücretl! 

ustaba#ları ya $ng!l!z ya da b!r ba#ka Avrupa 
ülkes!n!n vatanda#ı olan fabr!ka devasa 
büyüklükteyd!. Üç b!n k!#!n!n çalı#aca"ı 
söylen!yordu, ama ba#ta ell! olan !st!hdam en 
fazla 400’e çıkarılab!ld!. Fabr!kanın üret!m 
alanı da çe#!tl!yd!, top, kılıç, süngü g!b! 
sava# araçları da çıkıyordu tezgâhlarından, 
ba"-bahçe aletler!, ko#um takımları, hatta 
$stanbul’un o yıllarda aydınlatılmasını sa"layan 
gaz lambalarının asılaca"ı d!rekler de. 

Dolmabahçe Sarayı’nın !n#aatı g!derek 
!mparatorlu"un ayakta durdu"unu gösterecek 
b!r sembole dönü#mü#tü. Sarayın aydınlatma 
ısınmasını !lk kez kömürden gaz üreten 
Dolmabahçe Gazhanes! sa"lıyordu. Gazhane 
daha sonraları Cadde-! Keb!r’!, yan! $st!klal 
Caddes!’n! de aydınlatacaktı. B!r süre sonra 
Galata, Taks!m ve Pera’dak! evlere de gaz 
ba"landı. Kent!n d!"er semtler!nde ya#ayanlar 
!se b!r süre daha bekleyecek, Kuzguncuk, 
Yed!kule ve Kadıköy Gazhaneler! ancak 
yüzyılın !k!nc! yarısında faal!yete geçecekt!. 

Pa#abahçe $spermeçet Mumu Fabr!kası,  
%!rket-! Hayr!ye, Hasköy Tersanes!, Telgraf 
Fabr!kası, kent!n su !ht!yacını kar#ılayacak 
Terkos Gölü ve Elmalı Barajı Su Da"ıtım 
Tes!sler!, Yed!kule $pl!k Fabr!kası, Dersaadet 
Tramvay Anon!m %!rket! aynı yıllarda, b!rb!r! 
ardına faal!yete geçt!. Bu !#letmelerden zamana 
d!renen, sermayedarları arasında devletle 
b!rl!kte Galata bankerler!n!n de bulundu"u 
üçü $stanbul’un tar!h!nde öneml! rol üstlend!. 

Bu !#letmelerden !lk! %!rket-! Hayr!ye’yd!. 
Hem Osmanlı’da kurulan !lk anon!m #!rket 
olan, hem de toplu ula#ımın !lk örne"!n! 
olu#turan %!rket-! Hayr!ye’n!n !#lev! Bo"az!ç! 
ve Marmara’da yüzen gem!ler! b!r #!rket çatısı 
altında toplamaktı. 1850’de kurulan #!rket 
hemen $ng!ltere’ye altı gem! s!par!#! verm!#, 
seferler düzenlen!p Rumel!, Tarabya, Göksu, 
Be#!kta#, Tophane, Beylerbey! gem!ler! 
Bo"az’ın !k! yakasında ya#ayan $stanbulluları 
rahatlatmı#tı. 
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1895 yılında 

Yüksek Kaldırım, 
Karaköy.
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Zamana kar#ı koyan !k!nc! #!rketse 
Dersaadet Tramvay %!rket!’yd!. Rum !#adamı 
Karanapas 1872’de kend!s!ne tanınan kırk 
yıllık !mt!yazla yola çıkmı#, atların çekt!"! 
tramvaylar Azapkapı-Ortaköy, Em!nönü-
Aksaray, Aksaray-Yed!kule, Aksaray-Topkapı 
arasında yola dö#enen rayların üzer!nde 
g!d!p gelmeye ba#lamı#tı. Hemen hemen aynı 
tar!hlerde kent!n ekonom!s!n!n can damarını 
olu#turan Galata !le Pera arasındak! ula#ım 
da kolayla#tırıldı. Londra’dan sonra dünyanın 
en esk! !k!nc! metrosu olan Tünel’!n temeller! 
atıldı. F!kr!n sah!b! Fransız mühend!s Eugene 
Henr! Gavand !k! semt! b!rb!r!ne ba"lamak 
!ç!n dem!ryolu yöntem!n! seçm!#t!. Bu 
dem!ryolu asansör s!stem!yle çalı#acak, altı yüz 
metrel!k yoku#u dak!kalara !nd!recekt!, ta#ıma 
ücret! !se on paraydı. 

*'&'('�$â4�#&+/�&#*#���
+5.#*�+�5#0#;â�-1/â5;107
Sanay!le#men!n hızı ve gücü üret!len ürünün 
pazara ula#ma becer!s!yle ölçülüyordu. 
Bu becer!y! kazandıransa dem!ryollarının 
uzunlu"u ve elbette güzergâhıydı. Osmanlı 
co"rafyasında !lk dem!ryolu 1856’da, Sultan 
Abdülmec!d dönem!nde $zm!r-Aydın arasında 
kuruldu, on yıl sonra Sultan Abdülham!d 
dönem!nde de faal!yete geçt!. 1873’te 
!se trenler $stanbul-$zm!t arasında g!d!p 
gelmeye ba#ladı. Alman, Fransız ve $ng!l!z 
#!rketler! dem!ryollarının yapımına tal!pt! 
ve b!rb!rler!yle rekabet !ç!ndeyd!. Osmanlı 
yönet!m!n!n dem!ryolu !mt!yazını alacak 
#!rketlere k!lometre ba#ına kar tem!natı 

Toplu ula#ımın "lk örne$"n" 
olu#turan %"rket-" Hayr"ye, 
düzenled"$" seferlerle 
Bo$az’ın "k" yakasını 
b"rle#t"rm"#t".
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vermes! rekabet! daha da #!ddetlend!r!yordu. 
Ayrıca !mt!yaz hakkını alan #!rketler sadece 
!n#aat ve !#letme karı sa"lamayacak, güzergâh 
boyunca madenler! ve tarım alanlarını 
da !#leteceklerd!. Elde ed!len ürünler de 
vagonlarla $stanbul’a ta#ınacak, l!manda 
gem!lere yüklenecek ve !hraç ed!lecekler! 
ülkeye gönder!leceklerd!. Ula#ımı, bununla 
b!rl!kte t!caret! daha da gen!#leten Ba"dat 
dem!ryolunda kazanan Alman #!rket! oldu. 
Ba"dat Dem!ryolu $stanbul’dan ba#lıyordu, bu 
nedenle !ler!k! yıllarda Kadıköy’de b!r l!man ve 
b!r gar !n#a ed!lecekt!. 

Ba"dat dem!ryolunun yol açaca"ı sonuçlar 
ortadaydı; ula#ımın kolayla#ması üzüm, 
tütün, t!&!k, afyon, fındık, zeyt!nya"ı, hububat 
!hracatının artmasını sa"layacaktı. $pl!k, 
kuma# g!b! tekst!l ürünler!n! artık pazardan 
alan köylü tarıma daha a"ırlık verecek, bu 
da ver!m! arttıracaktı. %eh!rlerde çoktan 
g!y!m ku#amda yerl! malından vazgeç!lm!#, 
yerl! dokumanın yer!n! $ng!l!z kuma#ı almı#, 
kentlerde Polonya !#! gömlek g!y!lmeye 
ba#lanmı#tı. %!md! dem!ryolları sayes!nde bu 
alı#kanlıklar Anadolu’ya da yayılacaktı… 

Alı#kanlıkların de"!#mes! dü#üncelere de 
yansıyor, onları da dönü#türüyordu. Toplum 
g!derek üretene, yen! b!r #eyler ke#fetme ve 
gel!#t!rme heves!nde olanlara de"!l, devlet 
kapısında görev alanlara saygı duymaya ve 
!mrenmeye ba#lamı#tı. Az buçuk mürekkep 
yalamı# olanlar devlet kapısında b!r !# 
bulab!lmen!n derd!ne dü#mü#, bununla 
kalmamı# !#!n!n ehl! zanaatkârlara ver!len 
“ehl-! har!f ” tamlamasındak! har!f, her!'!"e 
!nd!r!l!p !#e yaramazlara, haf!fe alınanlara 
yapı#tırılmı#tı. Artık devlet kapısında !# bulan 
“adam”, bulamayan !se genell!kle “her!f ”t!. 

Olup b!ten!n farkında olan Saray, yerl! sanay!y! 
korumak ve gel!#t!rmek adına b!r adım 
atıp, 1864’te Islah-ı Sanay! Kom!syonu’nun 
kurulmasını sa"ladı. Kom!syonun amacı 
$stanbul sanay!c!ler!n! !ç!nde bulundukları 

çöküntüden kurtarmak ve kalkınmalarını 
sa"lamaktı. E"er uygulama $stanbul’da ba#arılı 
olursa d!"er bölgelere de ta#ınacaktı. Da!m! 
üyeler! be# devlet görevl!s! !le dört sanay!c! ve 
tüccardan olu#an kom!syonun ba#ına get!r!len 
Al! Rıza Efend! mabeynl!k, yan! pad!#ahın özel 
kalem müdürlü"ünü de yapmı# tecrübel! b!r 
devlet adamıydı. 

Kom!syonun aldı"ı !lk kararlardan b!r! da"ınık 
olan zanaatkârları sermayeler!n! b!rle#t!r!p 
b!r #!rket kurmaya yöneltmek oldu. %!rketler 
kuracakları tes!sler !ç!n Avrupa’dan mak!ne 
get!r!rlerse gümrük verg!s! ödemeyecek, 
ayrıca devlet !ht!yaçlarını mumcu, dem!rc!, 
dökümcü, mürekkepç! g!b! zanaatkârların 
kuracakları bu #!rketlerden sa"layacaktı. 
Zanaatkârlar hem kal!tel! ve sa"lam, hem 
de estet!k üret!m yapmaları konusunda 
uyarılırken kontrol mekan!zması da 
hammadden!n devlet tarafından sa"lanaca"ı 
garant!s!yle sa"lanıyordu. Noksan ya da h!lel! 
üret!m yapanlar cezalandırılacak, sanay!c!ler 
arasındak! anla#mazlıklara da kom!syon 
çözüm bulacaktı. Kom!syonun kararları ba#ta 
ku#kuyla kar#ılansa da hem esnafı dola#arak 
yapılan !kna görü#meler! hem de #!rketlere 
on !k! yıl süreyle !mt!yaz tanınması, damga 
ve gümrük resm!nden muaf tutulması g!b! 
öner!ler bu ku#kuyu da"ıttı. $stanbul’da 
balmumu yapanlar on be# b!n, dem!rc!ler be# 
b!n, der!c!ler !se !k! b!n kese altın sermayeyle 
#!rketle#meye hazır olduklarını b!ld!rd!. 

Kom!syonun b!r amacı da #!rketle#en 
zanaatkârlara n!tel!kl! eleman yet!#t!rmek 
üzere sanay! okulları açılmasına ön 
ayak olmaktı. Mekteb-! Sultan!,1868’de 
Sultanahmet’te on üç ya#ından küçük 
ell! ö"renc!yle e"!t!me ba#ladı. Okulda 
dershaneler!n ve atölyeler!n yanında b!r 
de fabr!ka vardı. Ö"renc!lere dem!rc!l!k, 
kuyumculuk, leh!mc!l!k, tunç, bakır ve dem!r 
dökmec!l!k, bıçak, çakı üret!m!, tenekec!l!k 
g!b! alanlarda hem teor!k, hem prat!k b!lg!ler 
aktarılıyordu. 
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Kom!syonun öncülü"ünde Osmanlı’da 
üret!len ürünler hem $stanbul’da hem 
Avrupa pazarlarında görücüye çıkarıldı. 
Sultanahmet’te At Meydanı’nda Serg!-! 
Umum-! Osmanlı açıldı. $stanbul !#! !nc!l!, 
sırmalı terl!klerden, U#ak keçes!ne, $stanbul ve 
Selan!k kuyumcularının !#ler!nden tekerlekl! 
yangın tulumbasına Osmanlı co"rafyasında 
üret!len ya da !thal ed!len ne varsa serg!lend!. 
Par!s ve V!yana’dak! uluslararası serg!ye attan 
takıya, s!lahtan g!ys!ye, lokumdan halıya 
yüzlerce ürünle katılındı. Daha kom!syon 
kurulmadan önce, 1851’de Londra’da Hyde 
Park’ta düzenlenen !lk uluslararası serg!de 
Osmanlı co"rafyasından 700 üret!c!n!n 
ürünler!yle g!d!lm!#t!. 200 sandı"ın yüklend!"! 
Feyz-! Bahr! fırkateyn! Londra’ya gec!kmel! 
ula#sa da serg!den dönem!n $ng!ltere 
Kral!çes! V!ctor!a’nın övgü dolu sözler!yle 
dönmü#tü. 1867’de Par!s’te düzenlenen, 
Sultan Abdülaz!z’!n de katıldı"ı serg!de !se 
b!r Türk hamamı b!le kurulmu#tu. Bu serg!ler 
zeng!nl!"!n te#h!r! kadar d!plomas!n!n de 
merkez!yd!. 

Ne yazık k! kom!syon uzun ömürlü olamadı, 
üret!c!ler zayıf da olsa devletten ancak dokuz 
yıl destek alab!ld!. Kom!syonun amacına 
ula#amadan da"ılmasının nedenler!nden b!r! 
Osmanlı’nın artık dı# borçlarını ödeyemez 
hale gelmes!yd!. Y!rm! yılda on altı kez alınan 
borçlar yatırımlar !ç!n de kullanılmı#tı, ama 
Dolmabahçe, Beylerbey!, Çıra"an sarayları 
g!b! lüks sayılab!lecek harcamalar da vardı. 
Ayrıca reformlar neden!yle verg! gel!r! 
oldukça dü#mü#tü, borcu borçla ödemekten 
ba#ka çare görünmüyordu.

510�c#4'�/14#614;7/
Hem alacaklı ülkeler, hem de b!r devlet 
bankası olarak, Fransa ve $ng!ltere’n!n en 
güçlü bankalarının da ortaklı"ıyla 1862’de çok 
uluslu olarak kurulan Bank-ı Osman-! %ahane 

yetk!l!ler! de olup b!ten! d!kkatle !zl!yordu. 
Adı Osmanlı da olsa pad!#ahın özel fermanıyla 
kurulan bankanın sah!p ve yönet!c!ler! 
yabancıydı. Dahası bankaya dudak uçuklatıcı 
!mt!yazlar tanınmı#tı: Kâ"ıt para çıkarma 
!mt!yazı sadece bu bankaya a!t olacak, devlet 
b!r ba#ka banka kurmayacaktı. $k! ayrı 
merkezden, Londra ve Par!s’ten yönet!len 
banka Osmanlı devlet!ne yardımcı olmak 
b!r yana sonunu hızlandıracak b!r pol!t!ka 
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!zl!yordu. Sonunda Osmanlı dayanamadı 
ve moratoryum !lan ett!, yan! !mparatorluk 
alacaklılarına borçlarını ödeyemeyecekt!. 

Balkanlardak! karı#ıklık !#te böyle b!r dönemde 
yakaladı sarayı. Bosna-Hersek, Karada", 
Sırb!stan ve Bulgar!stan’da ayaklanmalar 
ba#ladı. Osmanlı’nın müttef!k! sayılan Fransa, 
$ng!ltere, Almanya bu ayaklanmaları uzaktan 
!zl!yor, ama Akden!z’e !nmek !steyen Rusya 
!syancıları destekl!yor, hatta !#b!rl!"! yapıyordu. 

93 Harb! olarak da b!l!nen sava# 1877’de 
ba#ladı. Rus ordusu arkasında on b!nlerce 
ölü ve göçmen bırakarak $stanbul’a y!rm! 
k!lometre uzaklıktak! Ye#!lköy’e, o dönemk! 
adıyla Ayastefanos’a ula#tı. Anla#ma masası da  
burada kuruldu, Romanya, Karada" ve 
Sırb!stan’ın ba"ımsızlı"ı tanındı. Anla#maya 
göre Bulgar!stan Osmanlı’ya verg! veren b!r 
prensl!"e dönü#ecek, ama Osmanlı da Rusya’ya 
sava# tazm!natı ödenecekt!. 

Hem Ka(as cephes!ndek! sava# hem de 
ekonom!de ardı arkası kes!lmeyen çöküntüler 
Osmanlı’nın !ç!nde de muhalefet! ba#latmı#tı. 
E"!t!ml!, kentl!, Fransız $ht!lal!’n!n etk!s!ndek! 
gençler uzun zamandır Osmanlı yönet!m!nden 
ho#nut de"!ld!. Onlara göre Osmanlı’nın 
tek çıkı#ı vardı: Me#rut!yet. M!that Pa#a’nın 
çevres!nde toplanan gençler!n hayal!, sultanın 
yetk!ler!n! kısıtlayacak, b!r anayasaya 
ba"lı kararlar alacak b!r hükümet!n ülkey! 
yönetmes!yd!. II. Abdülham!t, 1878 yılının 
23 Aralık’ında Me#rut!yet! !lan ett!, ama 
b!r yıl kadar kısa b!r sürede de 93 Harb!’n! 
gerekçe göstererek !lk mecl!s!n yan! Mecl!s-! 
Mebusan’ın üzer!ne k!l!t vurdu. S!yasal 
çalkantılar b!r yana ekonom!ye b!r de sava# 
yen!lg!s!n!n a"ırlı"ı yüklenm!#t!. Sonunda 
Muharrem Kararnames! !mzalandı ve 
buna dayanarak Osmanlı mal!yes! alacaklı 
ülkeler!n tems!lc!ler!nden olu#an Düyun-u 
Umum!ye’ye tesl!m ed!ld!. Devlet, verg! 
toplamak !ç!n gen!# b!r yapılanmaya g!r!#en 
Düyun-u Umum!ye’n!n sayısı on b!ne yakla#an 
çalı#anına maa# vermekle yükümlüydü, ama 
ne k!msey! !#e almak ne de !#ten atmak hakkı 
vardı. Tuz ve tütün tekel!, alkol, pul, balık 
verg!ler! de bu !dareye ver!lm!#t!.

28 %ubat 1863’te 
Sultanahmet At 

Meydanı’nda açılan 
Serg"-" Umum-" 
Osmanlı’dan b"r 

foto$raf.
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C"bal" Tütün Fabr"kası. 
(Foto$raf: Rezan Has Müzes" koleks"yonu)
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Bunca olumsuz gel!#meye ra"men b!r 
kez sanay!le#me yoluna g!r!lm!#t! ve artık 
bundan vazgeçmek mümkün de"!ld!. 
1876’da T!caret Cem!yetler! kuruldu, üç yıl 
sonra bu cem!yete Z!raat ve Sanay! odaları 
eklend!. 1888’de !se Dersaadet T!caret, 
Z!raat ve Sanay! Odası olu#turuldu. %!md! 
g!r!#!mc!ler!n de kend!ler!n! destekleyecek, 
sorunlarını çözecek b!r kurumları vardı… 
Bütün bu çabaların ardındak! !mzanın sah!b! 
!se II. Abdülham!d’!n Sadrazamı Küçük Sa!d 
Pa#a’ydı. 

Düyun-u Umum!ye, Osmanlı’yı yarı 
sömürgele#t!ren b!r yapılanmaydı, ama bedel! 
a"ır da olsa yatırımlar sürüyordu. C!bal! 
Tütün Rej!s!, Kazlıçe#me Mensucat Fabr!kası, 
Yıldız Ç!n! Fabr!ka-! Hümayunu, kolera 
salgınlarının önüne geçmek, salgın hal!nde 
ölüm oranını dü#ürmek amacıyla kurulan 
Ged!kpa#a, Üsküdar, Tophane Tebh!rhaneler! 
(bakter!yoloj! laboratuvarları) !#te bu a"ır 
ko#ullar altında kuruldu.

$stanbul’un ruhuna en fazla nüfuz eden 
sanay! kurulu#u !se C!bal! Tütün Fabr!kası 
oldu. Düyun-u Umum!ye Avrupalı 
s!gara kullanıcılarının Osmanlı tütününü 
be"enmes!nden de yola çıkarak b!r fabr!ka 
kurmayı kararla#tırdı. Y!ne Düyun-u 
Umum!ye’n!n üyeler!nden b!r!ne !mt!yaz 
ver!lerek çok ortaklı b!r #!rket olu#turuldu. Bu 
#!rket!n adı, Cumhur!yet’!n !lk yıllarında dah! 
#anını sürdürecek olan Tütün Rej!’s!yd!. Tütün 
Rej!’s! fabr!kaya yer olarak ula#ımın Hal!ç 
kıyısındak! C!bal!’y! seçt!. Çel!kten yapılan 
tes!ste önceler! tütün !#len!p depolanıyordu. 
1900’ler!n ba#ında s!gara üret!m!ne de geç!ld!. 

Kend!ne a!t hastanes!, çocuk yuvası, bakkalı, 
okulu, lokantası, spor tes!sler! olan fabr!kada 
1500 kadın, 600 de erkek !#ç! çalı#ıyordu. 

Kadın !#ç!ler!n hemen heps! gayr!müsl!md!, 
çünkü Müslüman kadınlara çalı#ma yasa"ı 
get!r!lm!#t!, ta k! 1920 yılına kadar… 

Rej!’n!n b!r de özel güvenl!k b!r!m! vardı. 
Tütün alım f!yatının dü#ük, !#lenm!# tütün 
f!yatının !se yüksek tutulması kaçakçılı"ın 
önünü açmı#, Osmanlı !dares! Rej!’n!n !ste"!yle 
kaçakçılı"ı yasaklayan, yapanı !se a"ır cezaya 
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mahkûm eden b!r yasa çıkarmı#tı. Rej! 
bununla yet!nmem!#, kend!s!ne a!t b!r de yed! 
b!n k!#!den olu#an güvenl!k b!r!m! kurmu#tu. 
Bu b!r!m kend!s!nde yasaların üzer!nde b!r 
güç görüyor, e"er tütün üret!c!s! köylü kend! 
kullanımı !ç!n yarım k!lo dah! tütünü kenara 
koyarsa cezalandırıyordu. Kaçakçılarla Rej!’n!n 
güvenl!k b!r!mler! arasındak! çatı#malarda 

b!nlerce !nsan ölmü#, #!kâyetler!n artması 
üzer!ne Abdülham!t Rej!’y! kapatmayı b!le 
dü#ünmü#tü. Ancak #!rkete ver!len !mt!yaz 
el!n! kolunu ba"lıyordu. $mt!yaz süres!n! 
Balkan Sava#ı sırasında Osmanlı’ya a"ır 
ko#ullarda b!r buçuk m!lyon l!ra borç 
vererek uzatan, !k! m!lyon sterl!nl!k yatırım 
kar#ılı"ında, 1888-1909 yılları arasında dört 
m!lyon sterl!nl!k kar sa"layan Rej! varlı"ını 
1925 yılına kadar sürdürecek, sonra yönet!m! 
Cumhur!yet’!n Tekel $dares!’ne bırakacaktı. 

Kırım Sava#ı’ndan sonra sadece Avrupa’da 
de"!l, Osmanlı’da da tütün tüket!m! oldukça 
artmı#tı. T!ryak! ham tütünü alıyor, kâ"ıda 
sarıp öyle !ç!yordu. N!kola! Sefero"lu bu 
tüket!m! fırsata çev!rmekte gec!kmed!, 
Em!nönü’nde, Marputçular Caddes!nde 
s!gara kâ"ıdı fabr!kası kurdu. “Bafra” adını 
verd!"! kâ"ıt öyle çok be"en!ld! k! p!yasadak! 
s!gara ka"ıtlarının neredeyse dört katı f!yata 
alıcı buldu. Bafra’ya sarılı tütün !çmek artık 
b!r ayrıcalıktı. Sefero"lu g!r!#!mc!l!kte sınır 
tanımıyordu, ka"ıtların üzer!ne man!ler 
yazıyor, t!ryak!n!n ba#ını b!raz daha hızlı 
döndürüyordu. 

Dönem!n tek özel g!r!#!m! sadece Sefero"lu 
S!gara Fabr!kası de"!ld!. $talyan sanay!c! 
Saul D. Mod!ano tarafından kurulan, daha 
çok Avrupalı !#ç! !st!hdam eden  Mod!ano 
Cam Fabr!kası, Fransız asıllı Ar!st!de Tub!n! 
tarafından !#let!len Tub!n! Mob!lya Fabr!kası, 
halı üret!m!n! organ!ze eden Or!ental Carpet 
Manufacturers Ltd., Bomont! B!ra Fabr!kası, 
Mısır asıllı Ahmed Faruk! !mzasını ta#ıyan 
Faruk! Itr!yat Fabr!kası, L!neros K!reç 
Fabr!kası da bacalarından tüten dumanla 
$stanbul’a, “sanay!le#!yorsun,” mesajı ver!yordu. 
G!r!#!mc!ler arasında yabancılar oldu"u kadar 
müsl!m ve gayr!müsl!m yerl! tebaa da vardı. 
Göksu Tu"la ve K!rem!t Fabr!kası, Osman Bey 
Matbaası, Ahmed $hsan Matbaası ve %ürekası, 
Ebuzz!ya Matbaası, Vefa Bozacısı, Kurukahvec! 
Mehmet Efend!, adlarından da anla#ılaca"ı g!b! 
Müslüman g!r!#!mc!lerd!. 

!stanbul’un ruhuna  
en fazla nüfuz eden 

sanay" kurulu#larından 
b"r" C"bal" Tütün 

Fabr"kası oldu.  
(Foto$raf: Rezan  

Has Müzes"  
koleks"yonu)
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Sanay! tes!sler!n!n artması $stanbul’u 
teknoloj!ye b!r adım daha yakla#tırmı#tı. 
Elektr!k sektöründe çok uluslu #!rketler 
daha önceler! de sarayın kapısını kezlerce 
a#ındırmı#, ama hep II. Abdülham!d’!n 
engel!yle kar#ıla#mı#tı. Sultan, $stanbul’un 
ah#ap b!nalarını dü#ündü"ünde kent !ç!n 
elektr!"!n pek hayırlı b!r !cat olmadı"ını 
dü#ünüyordu. Her yıl a"ır faturalı yangınlarla 
ba#ı derde g!ren #ehr! bu kez elektr!k 
konta"ından fırlayacak b!r kıvılcım yerle b!r 
edeb!l!rd!. Bu nedenle $stanbul’un !lk büyük 

otel! Tabarya’ya b!r d!namo konulmasına b!le 
!z!n vermem!#t!. Ama artık elektr!k elzem 
b!r !ht!yaçtı. Sek!z yabancı #!rket!n katıldı"ı 
!haley! 50 yıllık !mt!yazla Macar “Ganz” #!rket! 
kazandı. %!rket “Osmanlı Anon!m Elektr!k 
%!rket! adı altında faal!yete geçt!. S!lahtara"a’da 
b!r elektr!k santral! kurdu ve 1914’te 
$stanbul’un Avrupa yakasına elektr!k ver!lmeye 
ba#landı. 

Y!rm!nc! yüzyıla hem s!yasal hem ekonom!k 
alanda g!derek der!nle#en çel!#k!lerle g!rm!#t! 
Osmanlı. 1884 sayımına göre nüfusu 11,5 
m!lyondu, sadece y!rm! yıl !ç!nde bu rakam 
16,3 m!lyonu buldu. $stanbul’un nüfusu 
!se 1840 !le 1912 arasında neredeyse üç kat 

S"lahtara$a Elektr"k  
Santral"’n"n kurulmasının 
ardından 1914’te 
!stanbul’un Avrupa 
yakasına elektr"k 
ver"lmeye  
ba#landı.
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artmı#, 375 b!nden 1.135 b!ne ula#mı#tı. Bu 
artı#ın nedenler!nden b!r! sava#lar neden!yle 
Balkanlardan, Ka(aslardan yüz b!nlerce 
Müslüman’ın göç etmes!, d!"er! !se daha !y! 
b!r ya#am umuduyla ba#kente akın eden 
köylülerd!. Oysa $stanbul çoktan “altın” 
#eh!r olma !st!hkakını doldurmu#, yen! 
gelenlere seyyar satıcılık, kayıkçılık, hamallık, 
amelel!k yapmak kalmı#tı. 1908’de yapılan 
b!r çalı#ma, $stanbul, Selan!k ve $zm!r’de !#ç! 
sayısının yüz b!n! buldu"unu göster!yordu. 
Sadece $stanbul’da ell! b!n !#ç! çalı#ıyordu, 
!#ç! yevm!yes! üç-dört, ustaba#ı yevm!yes! 
!se altı kuru# c!varındaydı. Or!ent Carpet 
Man!facture’da (%ark Halı %!rket!) çalı#an 15 
b!n kadın ve çocuk !#ç! !se günde ortalama b!r 
buçuk kuru# kazanıyordu. $n#aat sektöründe 
ücretler benzer rakamlardaydı, dülgerler!n, 
usta marangozların el!ne !k!, nakka#ların !k! 
buçuk, ırgatların ve sandalcıların !se sadece b!r 
kuru# geç!yordu. 

Bu arada II. Me#rut!yet !lan ed!lse de 
ekonom!de ve s!yasette beklenen rahatlamayı 
get!rmed!, dahası her yerde grevler ba# 
gösterd!. $stanbul 1870’l! yıllarda da ücretler! 
ödenmed!"! ya da geç ödend!"! !ç!n !#ç! 
grevler!ne tanıklık etm!#t!, ama bu kez 
ba#kaydı; !#ç!ler #!md! ba#ta Rej! !dares! 
olmak üzere yabancı #!rketlere ve !#verenlere 
tepk! göster!yordu. $mparatorluk Tanz!mat ve 
Islahat Fermanları’nda bütün etn!k k!ml!kler! 
“Osmanlı yurtta#ı” altında toplamı#, $tt!hat ve 
Terakk! !se “Türklük” kavramını ortaya atmı#tı. 
Avusturya’nın Bosna-Hersek’! !lhak etmes!, 
Balkan Sava#ı’nın ba#laması ve Trablusgarp’ın 
$talyanlar tarafından !#gal!, barda"ı ta#ıran 
son damlalar oldu. $stanbul ve Anadolu’dak! 
Müslümanlar, Avusturya’yı fesler!n! yere 
çalarak protesto ett!. Çünkü Feshane’n!n 
üret!m! tüket!me yetm!yor, fes Avusturya’dan 
!thal ed!l!yordu. Cumhur!yet’!n !lk yıllarında 
$ç!#ler!, Adalet ve Bayındırlık bakanlı"ı 

Sultanhamam’da 
Avusturya malları satan 

Ste"n ma$azası önünde 
protesto "ç"n  

toplanan halk.
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görevler!n! üstlenen H!lm! Uran anılarında fes 
protestosunu #öyle aktaracaktı:

“……. B!z boykotajı ve boykotaj tab!r!n! 
bu ves!le !le ö"renm!#t!k. Gene bu ves!le 
!le ö"renm!#t!k k!, halkımızın umum! 
surette ba#ına g!yd!"! fesler, tamamıyla 
Avusturya mamulüdür ve Avusturya’dan 
gelmekted!r. Bunu ö"ren!nce, Avusturya’ya 
kar#ı duydu"umuz h!ddet ve nefret!n hıncını 
ba#ımızdak! feslerden almı# ve Avusturya 
malıdır, d!ye –parasını vererek kend!m!ze 
mal etm!# bulundu"umuz- fesler! ba#ımızdan 
fırlatıp atmı#tık. Ben o günlerde ma!yet 
memuru olarak $zm!r’e varmı# bulunuyordum. 
$zm!r’de de boykotaj bütün #!ddet!yle devam 
ed!yor ve herkes boykotajın tek tatb!k 
sahası olarak gördü"ü ba#ındak! fes! atarak 
ba#ına ya b!r kalpak bulup geç!r!yor veyahut 
çuhadan veya kad!feden d!k!lm!# b!r serpu# 
uyduruyordu.

Caddelerden, ba#ında fes !le geçenler!n pe#!ne 
küçük çocuklar takılıyor ve etrafın alaylı 
nazarları arasında ‘yırt, yırt!’ d!ye ba"ırarak 
onları ba#larından fesler! çıkarıp atmaya 
mecbur bırakıyordu.

O sıralarda $zm!r’de val! bulunan !ht!yar vez!r 
Rauf Pa#a’ya da b!r heyet g!derek umuma 
uymasını kend!s!ne tekl!f etm!# ve ona da b!r 
boykotaj külahı g!yd!rm!#t!…”

B!r ba#ka boykot !se Osmanlı’nın Rum 
vatanda#larının Yunan!stan’a son derece 
donanımlı, dak!kada üç merm! atab!len 
Averof gem!s!n! satın almaları !ç!n yaptı"ı 
ba"ı#lar neden!yle ya#andı. Averof, Osmanlı 
Donanması’nı Marmara Den!z!’ne hapsed!nce 
elden ele ula#an bro#ürlerle Müslüman 
halk uyarıldı. Bakkal, manav, terz!, fırın, ne 
kadar Rum esnaf varsa onlardan alı#ver!# 
ed!lmemel!yd!. Müslüman esnafın l!stes! 
yayımlandı, yen! alı#ver!# adresler! ver!ld!. 
Boykot kısa zamanda yayılınca $stanbul’da 
be# yüze yakın Müslüman t!carete soyunup 
dükkân açtı.

)'.'%'Þ'�$â4�#&+/�&#*#��
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Bütün bu ger!l!mler sadece Osmanlı’yı 
etk!lem!yor, dünya da hızla yüzyılın !lk büyük 
sava#ına do"ru !lerl!yordu. Rusya b!r kez 
daha Akden!z’e !nmeye n!yetlen!yor, Fransa 
ve $ng!ltere yen! pazarları yen! sava#larda 
aramaya soyunuyor, Almanya ve $talya da bu 
pazardan b!r parça yakalamaya çalı#ıyordu. 
$tt!hat ve Terakk! Part!s! !se Osmanlı’nın 
onlarca yıldır müttef!k! gözüken Fransa 
ve $ng!ltere’ye sırtını dönmü#, Almanya’ya 
yakınla#mı#tı. Sava#ı ba#latan Avusturya-
Macar!stan prens!n!n Sırp b!r m!ll!yetç! 
tarafından öldürülmes! oldu. Sava# yorgunu 
Osmanlı yen!den cephede buldu kend!n!, 
üstel!k askerler bu kez b!r !k! de"!l, daha 
fazla cephedeyd!: F!l!st!n-Sur!ye, Çanakkale, 
H!caz, Gal!çya, Makedonya… Sava# Osmanlı 
ekonom!s!n! daha da !ç!nden çıkılmaz duruma 
get!rd!, Tekal!f-! Harb!ye Kanunu çıkarılarak 
halka sava# !ç!n gerekl! olan her #ey!n, 
dem!r!n, nalın, y!yece"!n, g!ys!n!n yüzde 40’ını 
orduya verme zorunlulu"u get!r!ld!. 

Hükümet cephelerden gelen ölüm ve yıkım 
haberler!n!n gölges!nde b!r yandan da 
Türk!ye’y! gelece"!n ekonom!s!ne hazırlıyordu. 
Kap!tülasyonlar kaldırılıyor, $ng!ltere ve Fransa 
sava# neden!yle buna pek de !t!raz edem!yordu. 
Düyun-u Umum!ye’n!n çalı#maları askıya 
alınıyor, para çıkarma yetk!s!nde Osmanlı 
Bankası’nın tekel! kırılıyordu. 1913’te de 
“Te#v!k-! Sanay!! Muvakkatı”, yan! Sanay!! 
Te#v!k Yasası çıkarılarak tüket!m!n yüzde 
y!rm!s!n! olu#turan mamul mallar ve gıda 
maddeler!n!n !thalatı engellen!yordu. On be# 
yıllı"ına çıkarılan yasaya göre fabr!ka kurmak 
!steyenlere devlet tarafından arsa h!be ed!lecek, 
!n#aat ruhsatı ücrets!z ver!lecek, mak!ne ve 
ülkede bulunmayan hammadde !thalatından 
gümrük verg!s! alınmayacaktı. Yabancı 
#!rketlere tanınan ayrıcalıklar kaldırılacak, 
t!carette ve sanay!de e#!tl!k !lkes! uygulanacaktı.
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Hükümet bu yasayı uygularken sınırlar 
!ç!ndek! mevcut üret!m! de görmek !steyerek 
1913 ve 1915 yıllarında !k! kez sanay! sayımı 
yaptırdı. Sayım sonuçlarına göre 1880 yılına 
kadar 17’s! ham !pek !malatı, 17’s! matbaacılık, 
15’! de gıda sektöründe üret!m yapan 56 
tes!s kurulmu#tu. 1881-1900 yılları arasında 
51, 1901-1915 yılları arasında !se 107 tes!s 
faal!yete geçm!#t!. $#ç! sayısı !se 35 b!n! a#mı#tı. 
Bütün bu !#letmeler!n yüzde 55’! $stanbul ve 
çevres!nde, yüzde 22’s! $zm!r ve çevres!nde, 
d!"erler! !se ba#ka bölgelerde kuruluydu. 
Madenc!l!k, tütün, ula#ım g!b! sektörlerde 
!se hala yabancıların !mt!yazı sürüyordu. 
Dahası 1912’de $stanbul ve $zm!r’le b!rl!kte 
üç sanay! kent!nden b!r! olan Selan!k’!n 
Yunan!stan sınırlarına dah!l ed!lmes!yle de can 
damarlarından b!r!n! y!t!rm!#t!. 

Sava#ın hemen önces!nde, sava# yıllarında ve 
hemen sonrasında Te#v!k-! Sanay!! Muvakkatı 
yasasından yararlanarak $stanbul’da b!rb!r! 
ardına fabr!kalar ve büyük !malathaneler 
açıldı. Çubuklu Gazoz Fabr!kası, Pa#abahçe 
Çukurçayır Tu"la ve K!rem!t Fabr!kası, 
Osmanlı Saraçlık $malathanes!, Blumenthal 
Plak ve Gramofon Fabr!kası, $st!nye 
Tersanes!, %!#l! Ekmek Fabr!kası, Dersaadet 
Telefon Anon!m %!rket-! Osman!yes!, 
S!lahtara"a Elektr!k Santral!, Sabuncuzade 
M. %ak!r ve Mahdumu Müessesat-ı T!car! 
ve Sına! (Hacı %ak!r), Hanımlara Mahsus 
E#ya Pazarı ve Osmanlı Anon!m %!rket!, 
Nec!p Bey Kozmet!k Ürünler!, Nur! Dem!ra" 
S!gara Ka"ıdı $malathanes!, Nur! Le'ef 
Ayakkabı Boya $malathanes!, Bayrakçı 
Bayrak Fabr!kası, Pa#abahçe Tekel $sp!rto 

Sektörler İstanbul İzmir Diğer Yerler Toplam
Gıda Sanay! 45 23 10 78
Toprak Sanay! 20 1 - 21
Der! Sanay! 11 2 - 13
A"aç Sanay! 15 9 - 24
Dokuma Sanay! 15 8 55 78
Kâ"ıt ve Matbaa 55 11 - 65
K!mya Sanay! 5 8 - 13

Toplam 155 62 65 282

Sektör Adı 1913 Sayımı (227 İşyerine Ait) 1915 Sayımı (175 İşyerine Ait)

Gıda Sanay! 459.694.490 531.895.512

Toprak Ürünler! Sanay! 13.382.456 2.683.843

Der! Sanay! 31.983.117 62.577.319

A"aç Sanay! 11.062.825 5.920.096

Dokuma Sanay! 100.266.904 90.787.522

Kâ"ıt Sanay! 37.541.277 46.185.177

K!mya Sanay! 16.935.693 16.997.286

Toplam 670.816.762 757.046.755
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Fabr!kası, Dem!r Çel!k-$# Fabr!kası Sanay! 
ve T!caret A.%, aynı dönemde kurulan bell! 
ba#lı tes!slerd!. %eker fabr!kası kurmak !ç!n 
de yasa tasarısı hazırlanmı#, sava# neden!yle 
uygulamaya konulamamı#tı.

Ancak hem sava# hem de sermaye b!r!k!m!n!n 
olmaması neden!yle !sten!len sonuca 
ula#ılamadı. Üstüne üstlük Rus orduları 
Karaden!z Ere"l! Kömür $#letmeler!’n! 
bombaladı"ı !ç!n kömür üret!m! dü#mü#, 
Rusya’nın Do"u Anadolu’yu !#gal!, ardından 
Ermen!ler!n tehc!re zorlanması, erkekler!n 
orduya alınması ve ç!& hayvanlarına ordunun 
el koyması neden!yle de hammadde sıkıntısı 
ya#anmaya ba#lanmı#tı. Sanay!le#me !ste"!yle 
mevcut durum arasındak! çel!#k! hükümet! de 
halkı da zorluyordu. Dahası sava# sırasında 
karaborsa yaygınla#mı#, “sava# zeng!n!” 
b!r zümre olu#mu#, f!yatlar 18 kat artmı#, 
en'asyon yükselm!#t!. Bu g!d!#! önlemek 
!ç!n h!ç de küçümsenmeyecek cezalar 
konulsa da fayda etmed!. Çökü# en çok, gıda 
maddeler!n!n karneye ba"landı"ı $stanbul’da 
h!ssed!l!yor, en'asyon ba#kent!n sak!nler!n! 
zorluyordu. 

Aynı zaman d!l!m!nde $t!bar-ı M!ll! Bankası 
kurularak sermayen!n m!ll!le#t!r!lmes! 
yolunda da adımlar atıldı. Bu banka sanay! 
alanına yatırım yapmak !steyenlere Türk 
olmaları ko#uluyla kred! sa"layacaktı. 
Anadolu’da banka kurulmasını tet!kleyen 
y!ne b!r haksız uygulamaydı. Adapazarılı 
S!pah!zade Ham!d Bey !le %umnul!zade Hacı 
Mehmet H!lm! Efend! Osmanlı Bankası’nın 
Adapazarı %ubes!’ne kred! kullanmak !ç!n 
ba#vurduklarında banka yönet!m!n!n !#! 
zorla#tırmasını kend!ler!ne hakaret olarak 
gördüler. Ham!d Bey !le H!lm! Efend! 
hemen kolları sıvadı, e#ra&an hal! vakt! 
yer!nde tüccarı b!r araya get!rerek “$slam 
T!caret Bankası”nı kurdu. Bu Osmanlı’da 
Müslümanların !lk özel banka g!r!#!m! ve Türk 
T!caret Bankası’nın !lk adımıydı. Bu bankayı 
b!rkaç yıl arayla Esk!#eh!r Ç!&ç! Bankası, 

Ak#eh!r Osmanlı $kt!sat Bankası, Kayser! Kök 
$kt!sat Bankası ve d!"erler! !zled!. 

Sanay!le#me !lerled!kçe kal!f!ye eleman 
!ht!yacı da büyüyordu. Mevcut sanay! okulları 
yen!le#t!r!l!rken onlara kondüktör, #!mend!fer 
memurları, rüsumat memurları, d!#ç!, tab!p 
muav!nler! okulları eklend!. Ye#!lköy’de !se 
p!lotluk, uçak motorları üzer!ne e"!t!m veren 
Tayyare Mekteb! açıldı. Tayyare Mekteb! 
ö"renc!ler! !ç!n Balkan Sava#ı’nın ardından b!r 
havaalanı yapıldı ve okulun !ht!yaç duydu"u 
mak!neler buraya ta#ındı. Bu havaalanı yıllar 
!ç!nde büyüyüp gen!#leyerek bugünkü Ye#!lköy 
Havaalanı’nı olu#turacaktı. Sanay!le#me 
programında kadınlar da unutulmadı, onlar 
!ç!n de t!caret ve meslek okulları kuruldu. 
Sanay! kadar tarım da desteklend!, Halkalı 
Z!raat Mekteb! açıldı, kooperat!'er kuruldu, 
cepheye g!tmeyen erkeklerle kadınlara 
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tarımda çalı#ma zorunlulu"u get!r!ld!. K!m! 
yet!mhanede büyüyen b!nlerce erkek sava# 
ko#ullarına ra"men Almanya’ya meslek 
ö"renmeye gönder!ld!. Önlemler bununla 
kalmadı, yabancı #!rketler Türk !#ç! çalı#tırma 
ve yazı#malarını Türkçe yapmakla zorunlu 
tutuldu. 

Erkekler!n cephelere g!tmes!yle olu#an !#gücü 
açı"ı kadınlarla kapatılmaya çalı#ılıyordu. 
Sadece fabr!kalarda ve atölyelerde de"!l, 
yol yapımında, sokak tem!zl!"!nde kadın 
!#ç!ler görülüyor, Beyo"lu’nda, S!rkec!’de, 
D!vanyolu’nda erkekler! kadın berberler tıra# 
ed!yordu. B!r de 18-30 ya# arası kadınlardan 
ün!formalı kadın taburu olu#turulmu#tu; 
Bu tabur cepheye g!tmeyecek, cephe 
ger!s!nde hang! alanda bo#luk varsa orada 
çalı#tırılacaktı. Hem bu !#ç! kadınlar hem de 
yerl! malı kullanma #!arı m!ll! sanay! hayal! 

kuran Z!ya Gökalp’ın “$#ç! Kızı” #!!r!yle 
gelece"!n de tar!h!ne sızacaktı:

“Çok güzeld!r yurdumuzun !pe"!,/ B!l!yoruz 
dokumayı, örme"!,/ Yaptı"ımız kuma#larda 
görünür,/ Yurdumuzun b!nb!r çe#!t 
ç!çe"!,/ Almayalım ecneb!den çürük mal,/ 
G!ymeyel!m, ne krep, ne jersey!,/ Yaptıralım 
bütün yerl! mant!ndan,/ Çar#af, buluz, etekl!"!, 
gömle"!,/ Bu toprakta kalsın helal paramız, / 
Kıymet bulsun el!m!z!n eme"!…” 

Müslüman g!r!#!mc! bütün bu gel!#meler! 
Dersaadet T!caret, Z!raat ve Sanay! Odası 
üyeler!n!n yayımladı"ı “Sanay!” derg!s!nden 
ö"ren!yor, derg! üzer!nden “M!ll! !kt!sat”ın 
neden elzem oldu"u ve ne yapılması gerekt!"! 
tartı#ılıyordu. Kıyasıya tartı#malarda serbest 
t!caret ve ekonom!den yana olanlarla 
korumacılı"a ve sanay!le#meye öncel!k 
verenler!n cümleler! havada uçu#uyordu. B!r 
tartı#ma konusu daha vardı k! !lk kıvılcımları 
o günlerde atılsa da yıllarca sürecekt!. Bu konu 
Türk!ye’n!n gelece"!n!n tarımda mı, yoksa 
sanay!de m! oldu"uydu. Tartı#manın sürdü"ü 
yıllar boyunca sanay!le#m!# ülkeler de Türk!ye 
!ç!n “tarım” rotasını ç!zecek, ama bütün bunlar 
sanay!le#me ate#!n! söndürmeye yetmeyecekt!. 
Sanay!den yana olanlar “Cem!yet-! 
Müte#ebb!se”den “M!ll! Fabr!kalar Cem!yet!”ne 
pek çok derne"!n kurulu#una !mza atacak, 
“$kt!sad!yyat Mecmuası” da onlara destek 
verecekt!. 

Osmanlı Tayyare 
Mekteb" personel", 

1914.

Z"ya Gökalp’"n 
1915’te kurdu$u 
!kt"sad"yat 
Mecmuası’nda 
çıkmı# 
yazılarından b"r 
sayfa (altta).



46               !STANBUL SANAY! TAR!H!

-#&+0.#4+0�â0#&+�

5#0#;â�6#4â*â0&'0�$â4�*#6+4#

5'*2#0+0�$#à+0&#�1674#0�#;à'�$'&4â;'�15/#0�*#0+/¨&+4�



!STANBUL SANAY! TAR!H!               47

�����[ÀNÀPÀP�KNMDCJCTÀ[FÀ��#[áG�$GFTK[G�1UOCP�*CPÀO��
GNKPFGMK�FKNGMnG[K��MGPFKUKPG�áCáMÀPNÀMNC�DCMCP�
CFCOÀP�{P�PG�W\CVVÀ��$W�DKT�Ká�DCáXWTWUW[FW��-CFÀP�
FKNGMnGUKPG�[CPÀV�CNOCFCP�QFCFCP�nÀMOC[CECM�
I{\�M�[QTFW��#FCO�MGO�M�O�GVVK��KnKPFGP�MGPFKPG�
U{[NGPFK��0GFGP��IC\GVGNGTG�KNCP�XGTFK�MK��MGPFK�
CTCOÀ\FC�FC�JCNNGFGDKNKTFKM��5QPWPFC�DCMNC[À�Cß\ÀPFCP�
nÀMCTFÀ��¥-WUWTC�DCMOC[ÀP��COC�/�UN�OCP�MCFÀP�
nCNÀáVÀTOÀ[QTW\�¦�#[áG�$GFTK[G�*CPÀO�UKPKTNGPFK��D{[NG�
DKT�[CUCPÀP�QNOCFÀßÀPÀ�U{[NGFK��#FCO�MCTCTNÀ[FÀ��COC�
#[áG�$GFTK[G�1UOCP�*CPÀO�UQPWPFC�[{PGVKEK[K�FK\G�
IGVKTGEGM�MCFCT�KPCVnÀ[FÀ�

âá[GTK�&GTUCCFGV�6GNGHQP�#PQPKO�àKTMGV�K�
1UOCPK[GUK¨[FK�XG�âPIKNK\��(TCPUÀ\�XG�#OGTKMCP�
áKTMGVNGTKPFGP�QNWáCP�DKT�MQPUQTUK[WO�VCTCHÀPFCP�
KáNGVKNK[QTFW��-QPUQTUK[WOWP�QVW\�[ÀNNÀM�KOVK[C\À�XCTFÀ�
XG�CPNCáOC[C�I{TG�JGT��n�C[FC�DKT�IGNKTKPKP�[�\FG�
��¨KPK�J�M�OGVG�XGTGEGM��KNM�QP�[ÀN�[CDCPEÀ�RGTUQPGN�
KUVKJFCO�GVVKMVGP�UQPTC�1UOCPNÀ�XCVCPFCáNCTÀPÀ�
FC�MCFTQUWPC�CNCECMVÀ��âUVCPDWN��-CFÀM{[�XG�
$G[QßNW¨PFC�QP�UGMK\�DKP�CDQPG[NG�KáG�DCáNCPÀTMGP�
IC\GVGNGTG�FG�OGTMG\FG�nCNÀáVÀTÀNOCM��\GTG�MCFÀP�
GNGOCPNCT�CTCPFÀßÀ�KNCPÀ�XGTKNFK��âNCP�F{PGOKP�MCFÀP�
FGTIKNGTKPFGP�¥-CFÀPNCT�&�P[CUÀ¦PFC�FC�[C[ÀONCPFÀ��
&GTIKPKP�DCá[C\CTÀ�'OKPG�5GJGT�#NK�*CPÀO�FC�FGTIK[G�
KNCP�XGTKNOGOGUKPG�TCßOGP�KNCPÀ�[C[ÀONC[CTCM�
QMWTNCTÀPC�DCáXWTWFC�DWNWPOC�nCßTÀUÀPFC�DWNWPFW��
$CáXWTW�[GTK�{PEG�FGTIK�QNCECM��UQPTC�nCNÀáOCM�
KUVG[GPNGT�áKTMGVG�[{PNGPFKTKNGEGMVK�

1MWTNCTÀPÀP�D{[NG�DKT�HÀTUCV�MCTáÀUÀPFCMK�UGUUK\NKßK�
'OKPG�5GJGT�#NK�*CPÀO¨À�nKNGFGP�nÀMCTFÀ��UQPTCMK�

UC[ÀNCTFC�QMWTW�UGTV�E�ONGNGTNG�GNGáVKTFK��5QPWPFC�
DCáXWTCPNCT�[KPG�FGTIK�nGXTGUKPFGP�DCáÀ�#[áG�
$GFTK[G�#NK�*CPÀO¨ÀP�nGMVKßK�MCFÀPNCT�QNFW��àKTMGV�
[{PGVKEKUK�UCFGEG�$GFTK[G�*CPÀO¨C�FGßKN��FKßGT�
DCáXWTCP�MCFÀPNCTC�C[PÀ�EGXCDÀ�XGTFK��¥/�UN�OCP�
MCFÀP�nCNÀáVÀTOÀ[QTW\�¦�$W�[CPÀV�JGO�FGTIKFG�[GTFGP�
[GTG�XWTWNFW��JGO�$GFTK[G�*CPÀO�XG�CTMCFCáNCTÀ�
DCáXWTWNCTÀPFCP�XC\IGnOGFK��5QPWPFC�áKTMGV�1UOCPNÀ�
MCFÀPNCTÀPÀ�FC�KáG�CNOCM�\QTWPFC�MCNFÀ��$W�1UOCPNÀ�
MCFÀPNCTÀPÀP�DKT�MWTWOFC�nCNÀáOC[C�DCáNCOCUÀPÀP�KNM�
CFÀOÀ[FÀ�XG�C[NCT�U�TGP�O�ECFGNG�DCáCTÀ[C�WNCáVÀßÀPFC�
VCMXKONGT�#TCNÀM�����¨��I{UVGTK[QTFW�



48               !STANBUL SANAY! TAR!H!

5QP�[ÀNNCTFC�CFÀPC�RGM�nQM�MKVCR�[C\ÀNCP�1UOCPNÀ¨PÀP�
�PN��*CTDK[G�0C\ÀTÀ�'PXGT�2CáC�XG�GáK�0CEK[G�
5WNVCP��$KTKPEK�&�P[C�5CXCáÀ¨PÀP�[CTCNCTÀPÀ�UCTOCM�
COCEÀ[NC�{PGONK�DKT�EGOK[GVKP�MWTWNOCUÀPC�{PE�N�M�
GFK[QTNCTFÀ�������[ÀNÀPFC�MWTWNCP�DW�EGOK[GVKP�
CFÀ�§-CFÀPNCTÀ�cCNÀáVÀTOC�%GOK[GV�K�âUNCOK[GUK¨[FK��
#OCEÀ�FC�1UOCPNÀ�âORCTCVQTNWßWPWP�CTFÀ�CTFÀPC�
MCVÀNFÀßÀ�UCXCáNCTFC�XGTFKßK�MC[ÀRNCTÀP�CTFÀPFCP�
áGJKV�CKNGNGTKPG�FGUVGM�QNOCM��{\GNNKMNG�nQEWMNCTÀ[NC�
DKT�DCáÀPC�MCNCP�MCFÀPNCTC�[GPK�IGnKO�MC[PCMNCTÀ�
�TGVOGMVK��

%GOK[GVKP�I�PN�M�IC\GVGNGTG�XGTFKßK�KNCPNCT�D�[�M�
KNIK�I{TO�áV���-ÀUC�U�TG�KnKPFG����DKPK�CáMÀP�MCFÀPÀP�
DCáXWTWUW[NC�DKTNKMVG�EGOK[GV�[GPK�áWDGNGT�CnÀ[QT��
Ká�KOMCPNCTÀ�[CTCVÀ[QTFW��$KT�[ÀN�KnKPFG�����¨K�
CáMÀP�MCFÀPC�Ká�DWNCP�EGOK[GV��MGPFK�D�P[GUKPFG�
Ká�XGTFKßK��[C�FC�DCáMC�MWTWNWáNCTFC�KáG�UQMVWßW�
MCFÀP�KánKNGTKP�OCCáNCTÀPFCP�[�\FG�QP�DGáNKM�MGUKPVK�
[CRÀ[QTFW�

%GOK[GV�MCFÀPNCTÀP�UCFGEG�Ká�DWNOCUÀ[NC�KNIKNGPOK[QT��
/�UN�OCP�MCFÀPNCTÀP�nCNÀáOC�JC[CVÀPC�CVÀNOCUÀPÀP�
[CPÀ�UÀTC�CJNCM�MWTCNNCTÀPC�W[IWP�§PCOWUNW¨�DKT�
áGMKNFG�nCNÀáOCUÀPÀ�XG�JC[CVNCTÀPÀ�U�TF�TOGUKPK�
JGFGHNK[QTFW�

�����[ÀNÀPFC�[CPK�$KTKPEK�&�P[C�5CXCáÀ¨PÀP�UQPNCPFÀßÀ�
[ÀN��)�O�NEKPG�/GDWUW�#TKH�$G[�á{[NG�FK[QTFW�

¥-CFÀPNCTÀP�KMVKUCFK�JC[CVC�MCTÀáOCNCTÀ�JGT�
OGONGMGVVG�CKNG��\GTKPG�VCJTKR�GFKEK�VGUKTNGT�
DÀTCMOÀáVÀT��$K\�DW�GßKNKOKP�{P�PG�IGnOGM�KnKP�
GNKOK\FGP�IGNGP�JGT�áG[K�[CRCECßÀ\��âánKNGTKOK\KP�CKNG�
UCJKDK�QNOCNCTÀPÀ�JGO�OGEDWTK�MÀNCECßÀ\���

â/2#4#614.7Þ70�'0�$g;g-�âà8'4'0â��
-#&+0.#4+�c#.+à6+4/#�%'/â;'6â

5#0#;â�6#4â*â0&'0�$â4�*#6+4#

'08'4�2#à#�8'�'àâ�0#%â;'�57.6#0



!STANBUL SANAY! TAR!H!               49

JGO�FG�MQNC[NCáVÀTCECßÀ\��$KT�K\FKXCn�VCNKOCVPCOGUK�
JC\ÀTNCFÀM�XG�IC\GVGNGTG�KNCP�XGTFKM��*CTKnVGP�O�TCECCV�
GFGPNGTG�FG�MQNC[NÀM�I{UVGTKNGEGMVKT�¦

'XGV��OGDWU�#TKH�$G[¨KP�U{\NGTKPFGP�CPNCáÀNCP�Q[FW�MK��
MCFÀPNCTC�Ká�DWNOCMNC�MCNÀPOC[CECM��GXNGPFKTKNGEGMVK�
FG��#PECM�DC\À�áCTVNCT�XCTFÀ��'TMGM�GP�C\������MCFÀP�
KUG����[CáÀPFC�QNOCNÀ[FÀ��%GOK[GV�CFC[NCT�KnKP�RQNKUG��
DCáXWTCECM��IGTGMNK�KPEGNGOGPKP�CTFÀPFCP�DW�GXNKNKßKP�
IGTnGMNGáVKTKNOGUKPG�nCNÀáCECMVÀ�

âNCPNCT�FC�IGPKá�MKVNGNGTG�WNCáÀPEC�EGOK[GV�HCCNK[GVNGTKPK�
DCáCTÀ[NC�U�TF�TO�á��DKT�nQM�CKNGPKP�MWTWNOCUÀPC�{P�
C[CM�QNOWáVW�

âNM�KNCP�F{PGOKP�GP�nQM�UCVCP�IC\GVGNGTKPFGP�8CMKV¨VG�
[C[ÀPNCPOÀá�KNM�PKMCJ���/CTV������I�P��gUM�FCT�
àGTK[G�/CJMGOGUK¨PFG�MÀ[ÀNOÀáVÀ��)GNKP�DKTKPEK�âánK�
6CDWTW¨PFCP�âJUCP�*CPÀO��FCOCV�KUG�5G[T�K�5GHCKP�
âFCTGUK¨PFG�MCRVCP�QNCTCM�I{TGX�[CRCP�/GJOGV�*CMMÀ�
'HGPFK¨[FK��${[NG�RGM�nQM�KNCP�DKTDKTKPK�K\NGFK��-CFÀP�
6CNKR�#FC[�âNCPNCTÀ¨PFCP�DC\ÀNCTÀ�á{[NG[FK�

¥�6QRJCPG�KánKNGTKPFGP�DKTKPKP�\GXEGUKFKT��<GXEK�XGHCV�
GVOKáVKT��/CNWN�\CDKVCPFCP��DKTK[NG�K\FKXCEC�VCNKRVKT��
6CJUKNK�[QMVWT��[CáÀ�QVW\�F{TVV�T�

�;�\DCáÀ�MGTKOGUKFKT��<CDKVNG�K\FKXCEC�VCNKRVKT��6CJUKNK�
KRVKFCKUK�XCTFÀT��;CáÀ�QVW\�F{TVV�T�

�-GPFKUK�UQHW�OGáTGR�QNFWßWPFCP�MÀTM��MÀTM�DGá�
[CáNCTÀPFC�VGMMG�áG[JK�KUVK[QT�����[CáÀPFCFÀT��6CJUKNK�
KRVKFCK�¦

$KTKPEK�&�P[C�5CXCáÀ¨PÀP������[ÀNÀPFC�UQPC�GTOGUK[NG�
FGTPGßKP�HCCNK[GVK�FG�DÀnCM�IKDK�MGUKNGEGMVK��c�PM��

GTMGMNGT�EGRJGNGTFGP�F{PO�á�XG�/�UN�OCP�1UOCPNÀ�
VQRNWOWPFC�CTVÀM�MCFÀPNCTÀP�nCNÀáOCUÀPC�IGTGM�
MCNOCOÀá�QNFWßW�HKMTK�JGOGP�VQRNWOC�JCMKO�QNOWáVW��
'MQPQOKM�XG�VQRNWOUCN�CPNCOFC�MCFÀPNCTÀP�-CFÀPNCTÀ�
cCNÀáVÀTOC�%GOK[GVK¨PG�KJVK[CnNCTÀ�MCNOCOÀáVÀ��2GM�nQM�
MCFÀP�KánK�D{[NGNKMNG�KáKPK�MC[DGFK[QT��F{PGOKP�HGOKPKUV�
MCFÀP�[C\CTÀ�5CDKJC�5GTVGN¨KP�FG[KOK[NG�UQMCMNCTC�
CVÀNÀ[QTFW��

-ÀUC�DKT�U�TG�UQPTC�FC�1UOCPNÀ�MCFÀPNCTÀPC�nCNÀáOC�
JC[CVÀPC�MCVÀNOC�HKMTKPK�KNM�MG\�CáÀNCOÀá�QNCP�-CFÀPNCTÀ�
cCNÀáVÀTOC�%GOK[GVK�VCTKJG�MCTÀáÀ[QTFW�



50               !STANBUL SANAY! TAR!H!

Mustafa Kemal Atatürk ve !smet !nönü 
Naz"ll" Basma Fabr"kası’nın açılı#ında.
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Zayıf, #!#man, uzun, kısa, ya#lı, genç… 
Yüzlerce erkek öbek öbek toplanmı# kend! 
aralarında konu#uyor, sesler! k!m! zaman 
mırıltıya, k!m! zaman gürültüye dönü#üyor, 
b!r yandan da göz ucuyla d!"er gruplar 
süzülüyordu. Kıyafetler!ne bakılırsa !çler!nde 
zeng!nler de vardı, fak!rler de. Az sayıda da 
olsa etra'arını çevreleyen erkek gürültüsüne 
ra"men b!rb!rler!n! tanımaya, anla#maya 
çalı#an kadınlar da görülüyordu.

Burası $zm!r, kalabalı"ın önünde b!r!kt!"! 
yer !se Kemeraltı Cam!!’n!n yakınlarındak! 
Hamparsumyan !nc!r deposunun önüydü. 
$çer!den b!r haber gelm!# olmalı k! bekle#enler 
daha önce Osmanlı Bankası deposu olarak 
kullanılan ma"azaya yöneld!, gen!# salonuna 
yerle#t!r!lm!# sandalyelerde, kend!ler!ne 
ayrılmı# bölüme do"ru !lerled!. Tüccarlar sa" 
tarafa, ç!&ç!ler orta kısma, !#ç!ler sol tarafa, 
sanay!c!ler !se ç!&ç!lerle !#ç!ler arasındak! 
bölüme oturdu. Gürültü hala kes!lmem!#t!, ta 
k! beklenen k!#! salona g!r!p kürsüye do"ru 
!lerleyene kadar… Kalabalık #!md! ayakta, 
Mustafa Kemal’! alkı#lıyor, “ya#a”, “nur ol” 
çı"lıkları atıyordu. N!hayet sesler kes!ld! ve 
Pa#a konu#maya ba#ladı:

“Efend!ler, 

Az!z Türk!ye’m!z!n !kt!sad! teal!s! eshabını 
aramak ve bulmak g!b! vatan!, hayat! ve m!ll! 
b!r gaye-! mukaddese !ç!n bugün buraya 
toplanmı# olan s!zler!n, muhterem halk 
mümess!ller!n!n huzurunda bulunmakla çok 
mesut ve baht!yarım.

…….”

Tar!h 19 %ubat 1923’tü ve Mustafa Kemal’!n 
bu konu#ması $zm!r $kt!sat Kongres!’n! 
ba#latıyordu. Ço"u Pa#a’yı !lk kez görüyor 
ve d!nl!yor, her cümlen!n altında b!r mesajı 

aramaya, kend!ler!n! !lg!lend!ren konularda 
gelece"!n Türk!ye’s!n! eller!ne tesl!m ett!kler! 
l!derler!n!n ne dü#ündü"ünü ö"renmeye 
çalı#ıyordu. Mustafa Kemal oldukça d!nç 
görünüyordu, d!nleyenler de. Oysa heps! 
uzun süren b!r sava#ın ardından, günler süren 
b!r yolculuktan sonra $zm!r’e varmı#tı, ama 
co#kuları yorgunluklarının üzer!n! örtüyordu. 
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Pek!, halk arasında “seferberl!k” olarak da 
tanımlanan B!r!nc! Dünya Sava#ı’ndan yen!k 
çıkan b!r ülken!n !nsanlarında bu heyecanı 
yaratan neyd!? Gel!n yanıtı b!rkaç yıl 
önces!nde arayalım:

Sava#ın ardından Anadolu Fransızlar, 
$ng!l!zler, Yunanlılar, $talyanlar tarafından 
payla#ılmı#, Babıal! hükümet! da"ılmı#, 

yen!lg!n!n faturası adlarına çıkarılan, s!yas!-
ekonom!k uygulamalarıyla ö(ey! üzerler!ne 
çeken $tt!hat ve Terakk!’n!n l!derler! Enver 
Pa#a, Cemal Pa#a ve Talat Pa#a yurt dı#ına 
kaçmı#tı. Sultan Vahdett!n’!n sadrazamı Fer!t 
Pa#a yönet!m!n ba#ına geçm!#, !lk !craatı da 
$tt!hat ve Terakk!’n!n kurdu"u #!rketlere el 
koymak olmu#tu. $t!laf devletler!n!n “barı#” 
!ç!n Osmanlı’ya dayattıkları #artlar !se 
oldukça a"ırdı, ama Sevr’de masaya oturan 
Sultan Vahdett!n’!n bürokratları eller! t!treye 
t!treye de olsa bu #artları onaylamak zorunda 
kalmı#tı.

Antla#manın Türk!ye’y! bugünkünden daha az 
topra"a hapseden yükümlülükler!ne !t!raz ses! 
Dersaadet’ten de"!l, Ankara’dan yükseld!. 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a g!derek ba"ımsızlık 
sava#ını ba#latan Mustafa Kemal önderl!"!nde 
1920’de Ankara’da kurulan Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s! hem $stanbul’a hem de dünyaya 
Sevr’! kabul etmed!"!n! b!ld!rd!, bununla 
da kalmayıp saltanatı kaldırdı"ını açıkladı. 
Bu açıkça sava#ın gal!pler!ne ba#kaldırıydı. 
Ankara’nın bu !t!razını haf!fe alan $t!laf 
devletler! önce $zm!r’!, b!rkaç yıl sonra 
da $stanbul’u !#gal ett!. H!çb!r! Mustafa 
Kemal’!n önderl!"!nde olu#turulan Kuva-y! 
M!ll!ye gönüllüler!n!n düzenl! orduya geç!p 
Anadolu’da adım adım !lerleyece"!n!, !#gal 
kuvvetler!n! ger! püskürtece"!n! hesaba 
katmıyordu. 

Bu b!r kurtulu# sava#ıydı ve 9 Eylül 1922’de 
$zm!r’e, b!r yıl sonra da $stanbul’a g!r!ld!"!nde 
!#galc! ülkeler!n yönet!c!ler! Ankara’nın 
zafer!n! kabul etmek zorunda kaldı. 
Sevr’!n artık b!r hükmü yoktu, yen! barı# 
görü#meler!n! Dersaadet’le de"!l, Ankara’yla 
sürdüreceklerd!. Görü#meler Lozan’da 
ba#ladı,  sert tartı#malar ya#anıyor, masa sık 
sık devr!lme noktasına gel!yordu. Ankara 
görü#men!n sonuçlarını beklerken b!r yandan 
da yen! ülken!n s!yaset!ne, ekonom!s!ne, 
kültürüne yön ç!zmeye çalı#ıyordu. Ülke 
!ç!n en gerçekç! ve do"ru yolu bulab!lmek 

1923’tek" !zm"r !kt"sat 
Kongres"’ne katılan 

üyeler"n b"r bölümü.
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önce mevcut durumu b!lmey! gerekt!r!yordu. 
Bu nedenle 1921’de Ankara hükümet!n!n 
el!nde bulunan topraklarda b!r sanay! sayımı 
yapılmı#, tekst!lden maden! e#yaya, gıdadan 
k!myaya, ancak çok azında en fazla be# k!#!n!n 
çalı#tı"ı, adına sanay! kurulu#u den!lemeyecek 
33 b!n #!rket saptanmı#tı. Batı !ller!n!n, hele 
de $stanbul’un ne durumda oldu"una !l!#k!n 
b!r ver! yoktu, ama bütün bu toplamdan daha 
fazlasının bu bölgede oldu"u b!l!n!yordu. 

Gelece"!n ekonom!k rotasında da bel!rley!c! 
olmak !steyen $stanbullu tüccarlar Kurtulu# 
Sava#ı b!ter b!tmez b!r araya gelerek “M!ll! 
Türk T!caret B!rl!"!”n! kurmu#tu. Kavalalı 
$brah!m Pa#a, Yelkenc!zade R!fat Bey, 
Hacızade Mesut Bey, Buldanlı Ahmet Bey 
!le Sabuncuzade Mehmet %ak!r Bey g!b! 
tüccarların önderl!"!n! yürüttü"ü derne"!n 

amacı Levantenler!n, Rum ve Ermen!ler!n 
el!ndek! t!car! mevk!lere sah!p olmak ve 
yabancı sermaye !le !#b!rl!"! yaparak yen! 
yatırımlara g!r!#mekt!. B!rl!k üyeler! kend! 
programlarını hazırlarken “Türk!ye Umum 
Amele B!rl!"!”n!n kurulmasına da öncülük 
etm!#, böylel!kle b!r süred!r sol görü#ler 
etrafında b!rle#en !#ç!ler! kontrol altına almak 
!stem!#t!. $zm!r’de b!r !kt!sat kongres!n!n 
yapılaca"ını ö"ren!r ö"renmez de çalı#malarını 
hızlandırmı#, !ht!sas kom!syonları 
olu#turulmu#tu. Yan! $stanbullu tüccarlar ve 
sanay!c!ler $zm!r’e do"ru yola çıkarken oldukça 
hazırlıklıydı.

Oysa Mustafa Kemal ve arkada#ları çok 
önceden k!m! $stanbullu sanay!c!lerle uyu#an 
k!m! uyu#mayan b!r rota ç!zm!#, hatta bu 
rotayı $zm!r $kt!sat Kongres! önces!nde b!r 

Mustafa Kemal 
Atatürk !zm"r !kt"sat 

Kongres"’n"n 
açılı#ında, 

1923.
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gez!yle Anadolu’ya ta#ımı#tı. Balıkes!r’de 
Za"nos Pa#a Cam!!’n!n m!nber!nde Mustafa 
Kemal kend!s!n! d!nleyenlere #öyle seslenm!#t!:

“B!l!yorsunuz k! memleket!m!z ç!&ç! 
memleket!d!r. O halde m!llet!m!z!n büyük 
ço"unlu"u ç!&ç! ve çobandır. B!zde büyük 
araz!ye kaç k!#! sah!pt!r? Kaç m!lyoner!m!z 
var? H!ç. Bundan dolayı b!raz parası 
olanlara da dü#man olacak de"!l!z. B!lak!s 
memleket!m!zde b!r çok m!lyoner!n, hatta 
m!lyarder!n yet!#mes!ne çalı#aca"ız. Memleket! 
yüceltmek !ç!n çok fabr!kaya !ht!yacımız 
vardır...” 

Mustafa Kemal $zm!r $kt!sat Kongres!’ne 
kürsüye yürürken aklında !#te bu Anadolu 
gez!s!nde ed!nd!"! b!lg!ler ve !stekler vardı. 
Sık sık alkı#larla kes!len konu#masında önce 
Batı ülkeler!n!n nasıl gel!#t!"!n!, Osmanlı 
Sultanlarının yaptı"ı hataları anlattı. “S!yas!, 
asker! zaferler ne kadar büyük olurlarsa 
olsunlar, !kt!sad! zaferlerle taçlandırılamazlarsa 
meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az 
zamanda söner. Bu bakımdan en kuvvetl! ve 
parlak zafer!m!z!n b!le sa"layab!ld!"! ve daha 
sa"layab!lece"! yararlı kazançları bel!rlemek 
!ç!n ekonom!m!z!n, !kt!sad! hâk!m!yet!m!z!n 
sa"lanması ve sa"lamla#tırılması, 
gen!#let!lmes! gerek!r.” d!ye devam ett!, “En 
kuvvetl! s!lahımız ekonom!dek! gen!#l!k, 
dayanıklılık ve ba#arımız olacaktır. Efend!ler, 
!ç!nde oldu"umuz halk devr!n!n, m!ll! devr!n, 
m!ll! tar!h!n! yazab!lmek !ç!n kalemler!m!z 
sabanlar olacaktır. Bence halk devr!, !kt!sat 
devr! kavramı !le açıklanab!l!r.”

Kongre hazırlıkları sürerken bazı çevrelerde 
yen! hükümet!n yabancı sermayeye kar#ı 
oldu"una da!r söylent!ler yayılmı#, bu da 
ted!rg!nl!k yaratmı#tı. Mustafa Kemal Anadolu 
gez!s!ndek! konu#malarında bu ted!rg!nl!"! 
bertaraf edecek cümleler kurmu#tu, ama 
kongre kürsüsünde y!nelemey! !hmal etmed!:

“Efend!ler, ekonom! sahasında dü#ünürken 
ve konu#urken zanned!lmes!n k! b!z yabancı 

sermayes!ne dü#man bulunuyoruz. Hayır, 
b!z!m memleket!m!z gen!#t!r. Çok çalı#ma ve 
sermayeye !ht!yacımız vardır. Bundan dolayı 
kanunlarımıza ba"lı olmak #artıyla yabancı 
sermayeler!ne gereken güvencey! vermeye her 
zaman hazırız ve !ster!z k!, yabancı sermayes! 
b!z!m çalı#mamıza ve var olan ama yeters!z 
kalan servet!m!ze katılsın. B!z!m !ç!n ve 
onlar !ç!n faydalı sonuçlar vers!n, fakat esk!s! 
g!b! de"!l. Gerçekten geçm!#te ve özell!kle 
Tazm!nat devr!nden sonra, yabancı sermayes! 
memlekette üstün b!r yere sah!p oldu. Ve !lm! 
manasıyla deneb!l!r k!, devlet ve hükümet 
yabancı sermayes!n!n jandarmalı"ından ba#ka 
b!r #ey yapmamı#tır. Artık her meden! devlet 
g!b!, m!llet g!b! yen! Türk!ye de buna uymaz. 
Burasını es!r ülkes! yaptıramaz.”

Kafalarda kalan son ku#kuyu da Mustafa 
Kemal’!n ardından kürsüye çıkan $kt!sat 
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt g!derd!. 
Hükümet!n karma ekonom!y! ben!msed!"!n! 
vurguladıktan sonra, “Noksanları bugün telaf! 
edecek tek çare b!ran evvel mak!ne devr!ne 
g!rmekt!r.” ded! “Bakanlı"ımızla Chester 
grubuna mensup Kenndy arasında bu hususun 
tem!n! !ç!n müh!m b!r anla#ma yapılmı#tır.” 
Bozkurt’tan sonra kongren!n ba#kanlı"ını 
da yürüten Man!salı sanay!c!ler heyet!nden 
Kazım Karabek!r konu#tu. Sıra tartı#malara 
gelm!#t!. Toplantıya katılan !ller!n sanay!, 
z!raat, t!caret tems!lc!ler! dü#ünceler!n! ve 
!stekler!n! anlatacaktı.

 $stanbul heyet! günlerce süren hummalı 
çalı#malardan çıkardıkları sonuçları sıraladı: 
Gümrük h!mayes! sa"lanmalı, yabancı 
sermayeye devletle ortak olsa dah! tekel 
ver!lmemel!, mevcut tekeller kaldırılmalı ve 
ülkeye zararlı olmayacak #ek!lde anla#malar 
yapılmalı, sah!ller Türk armatörlere serbestçe 
açılmalı, m!ll! b!r em!syon bankası kurulmalı, 
dı# t!caret devlet!n de ortak olaca"ı anon!m 
#!rketler tarafından organ!ze ed!lmel!, verg!ler 
ıslah ed!lmel!, !kt!sad! ve mal! kararlarda 
meslek ve !ht!sas örgütler!n!n görü#ler! 
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alınmalı, !#adamı ve büro elemanı yet!#t!recek 
okullar açılmalı… $stanbullu g!r!#!mc!ler 
tarafından d!le get!r!len bu talepler d!"er 
kentlerden gelen sanay! tems!lc!ler!nden de 
kabul gördü. 

Kongrede günler !lerlerken sanılanın 
aks!ne yorgunluk de"!l, co#ku artıyordu. 
Ak#amları gruplar altında toplanılıyor, günün 
tartı#maları de"erlend!r!lmekle kalmayıp 
umudu besleyecek anlar yaratılıyordu. O 
anlardan b!r!nde Man!sa sanay! tems!lc!s! 
Kazım Karabek!r Pa#a p!yanonun ba#ına geç!p 
hayal!n! tu#lara döktü: “B!r Fabr!ka kuralım 
arkada#lar…” 

Günler süren tartı#malardan sonra 4 Mart 
günü kongre sona erd!"!nde, sanay!, t!caret, 
z!raat programının yanı sıra !#ç!ler!n de 
gelece"!ne da!r kararlar kes!nle#m!#t!. 
Bu kararlar o gün de"!#!k co"rafyalarda 
uygulanan ekonom!k doktr!nler!n h!çb!r!n! 
ça"rı#tırmıyor, sadece uygar dünyayla 
bütünle#me arzusunu göster!yordu. Tarım 
üret!c!ler!nden alınan a#ar kaldırılacak, 
!#ç!ler!n çalı#ma saat! !se sek!ze !nd!r!lecekt!. 
Sanay! alanında alınan kararların ba#ında 
sanay!n!n te#v!k ed!lmes!, koruyucu gümrük 
verg!s! uygulaması ve sanay! !ç!n !thal ed!lecek 
mallara muaf!yet tanınması, ula#ımda tar!fen!n 
ucuzlatılması, kred! olanaklarının arttırılması, 

!zm"r !kt"sat 
Kongres"’n"n 
katılımcıları, 
1923.
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sanay! !ç!n gerekl! eleman yet!#t!recek 
tekn!k okulların kurulması gel!yordu. 
Devlet bu kararların uygulanmasında 
kend!s!n! görünmez kılmıyor, ama do"rudan 
müdahalec! b!r tavrı da ben!msem!yordu. 
Ancak sermaye b!r!k!m!n!n yeters!zl!"! 
neden!yle neredeyse her sektörde devlet 
öne çıkacak ve yatırımlara da pazara da yön 
verecekt!. 

$kt!sat Kongres! önces! kes!len Lozan 
görü#meler!ne ger! dönüldü"ünde 
tartı#maların oda"ını kongrede $kt!sat Bakanı 
Bozkurt’un anla#ma yapıldı"ını b!ld!rd!"! 
Chester grubu, daha do"rusu Musul petroller! 
olu#turuyordu. Bu hem Türk!ye hem de dünya 
!ç!n kr!t!k b!r e#!kt!. Amer!ka ve Kanada 
ortaklı b!r #!rket, Amer!kalı orta"ın !sm!yle 
anılan Chester projes!n! Babıal! hükümet!ne 
sunmu#, oldukça da kabul görmü#tü. Sava# 
neden!yle ötelenen proje Kurtulu# Sava#ı 
sırasında yen!den gündeme gelm!#, bu kez 
muhatap Ankara hükümet! olmu#tu. %!rket 
gen!# b!r dem!ryolu a"ı kuracak, buna 
kar#ılık dem!ryolu güzergahındak! madenler! 
!#letecekt!. Asıl öneml!s! raylar Musul ve 
Süleyman!ye’de, yan! dünyanın en büyük petrol 
rezervler!n!n yer aldı"ı bölgede b!tecekt!. 

Aynı güzergah Fransa ve $ng!ltere’n!n de 
hedef!ndeyd!, üstel!k daha önce alınmı# 
!mt!yazlar öne sürülüp Ankara hükümet! 
sıkı#tırılıyordu. Ankara da $stanbul da #!md! 
bu üç ülken!n sanay!c!ler!n!n c!r!t attı"ı, 
b!rb!r!n!n !z!n! tak!p ed!p, önüne geçmeye 
çalı#tı"ı b!r petrol sava#ına tanıklık ed!yordu. 
Bu sava# uzun sürecek, ancak Musul’un 
$ng!l!zlere bırakıldı"ı 1926 yılında yapılan 
Ankara Antla#ması’yla sona erecekt!. Artık 
Chester projes!n!n b!r hükmü kalmadı"ına 
göre !ptal ed!leb!l!rd!! Musul ve bölgedek! 
d!"er petrol kaynakları sonrak! onlarca yıl 
boyunca gel!#m!# ülkeler!n !#tahını kabartacak, 
bölge ayaklanmalardan ve sava#lardan ba#ını 
kurtaramayacaktı.

8'�%7/*74â;'6�â.#0��
'&â.â;14
$zm!r $kt!sat Kongres!’nden dört ay sonra 
Lozan Antla#ması !mzalandı. Artık ortada 
yen! devlet!n kurulmasını gec!kt!recek b!r 
neden kalmamı#tı. Önce ba#kent!n Ankara 
olması kararla#tırıldı, 29 Ek!m 1923’te de 
Cumhur!yet !lan ed!ld! ve Mustafa Kemal 
Pa#a cumhurba#kanlı"ına get!r!ld!. Bu b!r son 
de"!l, b!r ba#langıçtı, ama nüfusunun e"!t!ml! 
ve d!nam!k ku#a"ını Çanakkale ve Sakarya 
Sava#ları’nda y!t!ren b!r ülken!n hükümet!n!n 
de toplumunun da !#! h!ç kolay de"!ld!. 

Ekonom!n!n rayına oturab!lmes! !ç!n önce 
toplumun buna uygun b!r yapıya kavu#ması 
gerek!yordu. Yen! devlet la!k olmaya kararlıydı, 
bunun !ç!n önce h!lafet! kaldırdı, ardından 
yen! anayasa kabul ed!ld!. Tekke, türbe ve 
zav!yeler!n kapatılması, Lat!n alfabes!n!n 
ve uluslararası takv!m!n kabulü, #apka !le 
kıyafet devr!mler!, Batı esaslarına göre 
meden! ve borçlar yasasının hazırlanması, 
yen! ceza ve t!caret kanunlarının yürürlü"e 
g!rmes!, kadınlara seçme ve seç!lme hakkının 
ver!lmes! toplumu yen! yüzüne hazırlayan 
g!r!#!mlerd!. Bu yen!l!klere kar#ı çıkanlar, 
ayaklananlar olacak, ama Takr!r-! Sükun g!b! 
yasalarla ve $st!klal Mahkemeler!’yle muhalefet 
bertaraf ed!lecekt!. Sancılı b!r dönemd! ve 
bu ya#anılanlar gelece"!n s!yaset!ne de yön 
verecekt!.  

Lozan’da varılan anla#manın sonuçlarından 
b!r! de Yunan!stan’la Türk!ye arasında nüfus 
mübadeles! oldu. Osmanlı sınırlarında ya#ayan 
Rum, Yahud! ve Ermen!ler daha öncek! yıllarda 
sava# ya da tehc!r neden!yle topraklarından 
ayrılmı#tı, bu kez Lozan Antla#ması onları yola 
döküyordu. Antla#ma gere"! $stanbul Rumları 
bu zorunlu göçten mua&ı, ama Ege’den ve 
Trakya’dan yüz b!nlerce Rum Yunan!stan’a 
gönder!ld!. Kar#ılı"ında yakla#ık be# yüz 
b!n Müslüman da Anadolu’ya, Rumların 
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bo#alttı"ı ev ve topraklara yerle#t!r!ld!. Göç 
eden Rumların ço"u zanaatkârdı, bu nedenle 
ayrıldıkları #ehr!n ekonom!s! zayı'adı. Gelen 
Müslümanlar !se tarım a"ırlıklı çalı#ıyordu, 
bu nedenle kend!ler!ne toprak tahs!s ed!ld!. 
Mübadelen!n hem g!denlerde hem gelenlerde 
açtı"ı yara yıllarca kapanmadı, Rumlar 
Yunan!stan’da “Türk tohumu”, Müslümanlar !se 
Türk!ye’de “gavur” olarak m!mlend!.

 1923’te sanay!le#m!# ülkelerde k!#! ba#ına 
ortalama gel!r altı b!n dolarken Türk!ye’de 
bu rakam 700 dolardı. Bu da yönet!c!lere 
ekonom!k kalkınmanın ne kadar uzun ve 
zorlu b!r çaba gerekt!rd!"!n! tekrar tekrar 
göster!yordu. Bu zorlukların ba#ında da 
Osmanlı’dan kalan borçların ödenmes! 
gel!yordu. Lozan Antla#ması Türk!ye’y! 
1912’den öncek! borçların yüzde 62’s!n!, 
1912’den sonrak! borçların !se yüzde 77’s!n! 
ödemekle yükümlü tutmu#tu ve bu borç ancak 
1954 yılında kapatılab!lecekt!. Ayrıca Türk!ye 
serbest b!r dı# t!caret pol!t!kası !zleyecek, 
1929 yılına kadar da gümrük verg!ler!n! 1916 
sev!yes!nde tutacaktı. 

Ankara hükümet!n!n !lk !craatlarından b!r! 
yabancı #!rketler!n b!r bölümünün !mt!yazının 
kaldırılması oldu. Tütün Rej!s!, dem!ryollarını 
!#leten #!rketler!n b!r bölümü, Tünel, $stanbul 
Telefon A.%, $stanbul Elektr!k Anon!m %!rket!, 
$stanbul ve $zm!r l!manları m!ll!le#t!r!ld!, 
ama ülke genel!nde Lozan Antla#ması 
gere"! süres!n!n dolmasını bekleyen ço"u 
banka, 94 yabancı sermayel! #!rket faal!yet!n! 
sürdürecekt!. Dem!ryollarında, maden 
!#letmeler!nde, hatta beled!ye h!zmetler!nde 
çalı#an bu #!rketlerden Fransız #!rket! 
SATGAZEL 1926’da Kadıköy ve Üsküdar’ın 
elektr!k s!stem!n! kuracaktı. 

A#arın kaldırılması verg! gel!rler!n! büyük 
oranda dü#ürmü#tü, ama nüfusun yüzde 
seksen!nden fazlasının köylerde ya#adı"ı göz 
önüne alındı"ında, tarımda ac!l önlemlere 
!ht!yaç duyuldu"u ortadaydı. Bu yüzden 

Z!raat Bankası ve Z!ra! Kred! Kooperat!'er! 
kurularak köylüye destek ver!ld!. Tarımda 
mak!nele#meye a"ırlık ver!ld!,1923-29 
arasında sürücüler!n!n ço"u yabancı yakla#ık 
üç b!n traktör !thal ed!ld!. Tarıma destek 
sonuçlarını kısa sürede verd! ve üret!m 1923-
1932 yılları arasında yüzde 58 oranında arttı. 
Bu da Türk!ye’n!n !thal etmek zorunda kaldı"ı 
bu"dayın m!ktarını dü#ürdü, hatta 1930’a 
gel!nd!"!nde bu"day !hraç etmeye ba#ladı. 
Bu yılların !hracatının ba#ını yüzde 28,5’le 

Türk heyet" 
Lozan’da, 1923.
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tütün, yüzde 17,4’le kuru yem!#, yüzde 11’le de 
pamuk çek!yordu. 

Chester Projes!’ne umut ba"lanmasının 
b!r neden! ürünün pazara ula#masını 
kolayla#tırmaktı. %!rketle sözle#men!n !ptal! 
hükümet! yıldırmadı, ula#ımda dem!ryollarına 
öncel!k ver!lerek b!rkaç yıl !ç!nde mevcut 
a"a b!n k!lometre daha eklend!. Artık hızla 
!ç t!caret yolları b!rb!r!ne ba"lanıyordu. 
Cumhur!yet’!n onuncu yılına damgasını 
vuracak “Onuncu Yıl Mar#ı”ndak! “Dem!r 

a"larla ördük, anayurdu dört ba#tan” d!zeler!ne 
!lham verecek bu ba" 1950 yılına gel!nd!"!nde 
üç b!n k!lometrey! geçecekt!.  

Ayrıca Atatürk de tarımda modernle#meye 
örnek olu#turmak amacıyla Anadolu’nun pek 
çok kent!nde ç!&l!k kurdu. Bu ç!&l!klerden 
Ankara’dak! Atatürk Orman Ç!&l!"! yıllardır 
üret!m!n! sürdürüyor, hatta gıda pazarında 
da hatırı sayılır b!r yer aldı. Atatürk’ün 
ölümünden önce devlete ba"ı#ladı"ı bu 
ç!&l!klerde tarım kadar hayvancılı"a da önem 
ver!l!yor, endüstr!yel tes!sler kurularak peyn!r, 
süt, tereya"ı üret!l!yordu.

Üret!m!n artması ve sanay!le#me ancak 
ekonom!ye yön verecek kurumlar üzer!nden 
yürütüleb!l!rd!. Atatürk’ün verd!"! 250 
b!n l!ra sermayeyle kurulan $# Bankası bu 
kurumların en üm!t ba"lananıydı, ayrıca 
sanay!le#me adına atılan !lk öneml! adımdı. 
$# Bankası sanay!c!ye f!nans sa"lama 
amacını ta#ıyordu. Aynı yıl devlet sanay!s!n! 
desteklemek üzere Sanay! ve Maad!n 
Bankası kuruldu. Bankadan destek alarak 
Kayser!’de, Kahramanmara#’ta, Isparta’da 
fabr!kalar kurulsa da !sten!len gerçekle#med! 
ve be# m!lyon l!ra zarar ed!ld!. $stanbul’da 
Osmanlı’dan devralınan Feshane Yünlü 
Dokuma, Bakırköy Pamuklu Dokuma, Beykoz 
Der! ve Kundura !le Hereke $pl!k ve Yünlü 
Dokuma Fabr!kaları !se bankanın deste"!n! 
do"ru de"erlend!rd!, hem daha gen!#led! 
hem de daha modern tes!slere kavu#tu. Aynı 
yıllarda o güne kadar yabancı #!rketler!n el!nde 
olan s!gortacılıkta da m!ll!le#meye g!d!ld! 
ve M!ll! Reasürans faal!yete geç!r!ld!. Evet, 
sanay!le#mek öneml!yd!, ama tarım da göz 
ardı ed!lmemel!yd!. Hükümet, Osmanlı’nın 
son yıllarında kurulan Z!raat Bankası’nın 
#ube sayısı arttırarak tarımı desteklemekten 
vazgeçmeyece"!n! gösterd!. 

Tüm Türk!ye kıpır kıpırdı. Her gün b!r 
yen!l!"e uyanmanın kıpırtısıydı bu. 
$stanbulluları da 1926’nın Haz!ran’ında 
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!#te bu kıpırtı beyaza boyanmı# b!r gem!y! 
!zlemek üzere l!mana ko#turacaktı. 
Seyretmeye doyamadıkları Karaden!z !s!ml! 
gem! b!razdan Avrupa’ya do"ru yol alacak, 
Avrupalıya Osmanlı’nın tar!h sahnes!nden 
s!l!nmes!yle Anadolu’nun yok olmadı"ını 
gösterecekt!. Gem!de tam 285 yolcu vardı, 
gazetec!ler, edeb!yatçılar, s!yasetç!ler, b!r de 
47 k!#!l!k Cumhurba#kanlı"ı Orkestrası. Gem! 
u"radı"ı her l!manda hem yerel yönet!c!ler! 
a"ırlayacak hem de o kent!n tüccar ve 
sanay!c!ler!ne Türk!ye’de ne üret!l!yor, onu 
gösterecekt!. 83 günde 12 ülkede, 16 l!mana 
u"rayan Karaden!z Gem!s! bu l!manlara 
Türk tütününü, ç!n!y!, t!&!k keç!s!n!, Hacı 
Bek!r lokumunu, Hereke’n!n kuma#larını 
tanıtacaktı.

Karaden!z Gem!s! $stanbul’dan Akden!z’e 
açılmı#tı, ama $stanbullular hala ba#kent 
Ankara’nın pabuçlarını dama attı"ına 
!nanıyorlardı, çünkü yatırımlarda ba#ta 
Ankara ve onunla b!rl!kte Anadolu ön plana 
geçm!#t!. Bu $stanbullu tüccar ve sanay!c!ler! 
hareketlend!rd!, $stanbul T!caret ve Sanay! 
Odası 1924’te b!r kom!syon olu#turarak 
b!r rapor hazırladı ve kent!n ekonom!k 

sorunlarını ba#kente b!ld!rd!. Kom!syonun 
yed! sektörü ele alarak hazırladı"ı raporda, 
sava#ın ve Ankara’nın ba#kent olmasının 
yarattı"ı etk!lerden söz ed!l!yordu. Rapora 
göre, $stanbul !thalatta b!r küçülme ya#ıyor, 
bu sa"lık sektöründen cama, petrolden 
tuhaf!yeye kent!n bütün damarlarına 
dokunuyordu. Sıkıntı sadece !thalatta de"!ld!, 
!n#aat malzemeler! satı#larında da b!r dü#ü# 
görülüyordu. Çünkü Ankara tepeden tırna"a 
yen!len!rken, $stanbul’da sadece gözde semtler 
yer de"!#t!r!yor, Lalel!, Aksaray, Süleyman!ye, 
Sultanahmet’!n yer!n! N!#anta#ı, %!#l!, Maçka, 
Arnavutköy, Bebek alıyordu.   

$stanbullu g!r!#!mc!ler y!ne de yılmadı, 
1925’de çıkarılan, yatırımcıya pek çok 
kolaylık sa"lanan #eker fabr!kalarına da!r 
yasaya dayanarak “$stanbul ve Trakya %eker 
Fabr!kaları T.A.%” kuruldu. %!rket!n kurucuları 
arasında g!r!#!mc!ler!n yanı sıra bankalar 
da vardı ve !lk etapta $stanbul’da b!r fabr!ka 
kurulması planlanıyordu. Ancak !lk temel 
Alpullu’da atıldı, 1926 yılının Kasım’ında !lk 
Türk #eker! üret!ld!. Bunu U#ak, Esk!#eh!r, 
Turhal fabr!kaları !zled!. 

1926’da kurulan ve 
Türk"ye’n"n "lk #eker"n"  
üreten Alpullu  
%eker Fabr"kası.
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T!caret ve Sanay! Odası’nın yakınmalarına 
ra"men 1927’de yapılacak sanay! sayımında 
metal e#yadan, ka"ıda, k!mya-petrol 
sanay!s!nden dokumaya Türk!ye’dek! 
mevcut üret!m!n!n yüzde ell!s!nden ço"unu 
$stanbul’un kar#ıladı"ı görülecekt!. Sayım 
sonuçlarına göre Türk!ye genel!nde 65.245 
!#letme vardı, bu !#letmelerde de 256.855 k!#! 
!st!hdam ed!l!yordu. $#letmeler!n ancak yüzde 
23’ünde !k! ya da üç k!#! çalı#ıyordu, d!"erler!n! 
!se tek k!#! çek!p çev!r!yordu. Yüz ve daha fazla 
!#ç! çalı#tıran fabr!ka sayısı !se sadece 155’t!.

 

5#0#;â%â;â��
*#4'-'6.'0&â4'0�-#070�
6'à8â-�â�5#0#;â
Hükümet karma ekonom! anlayı#ı 
do"rultusunda kısmen l!beral pol!t!kalar !zlese 
de !lk dört yılda !stenen sonuca ula#ılamadı, 
“Ben fabr!ka kuraca"ım,” d!ye devlet!n kapısını 
çalanların sayısı b!r el!n parmaklarını geçemed!. 
1927’de Te#v!k-! Sanay! Kanunu çıkarılarak 
sanay!c!l!"e soyunmak !steyenlere daha güçlü 
olanaklar sa"landı. Yasaya göre fabr!ka kurmak 

!steyenlere e"er beled!ye sınırları dı#ındaysa 
ücrets!z araz! ver!lecek, bu alanlarla, kurulacak 
#!rketler!n h!sse senetler! verg!den muaf 
tutulacak, fabr!ka kurmak !ç!n !thal ed!lecek 
her araçtan ve bunların ta#ınma g!derler!nden 
gümrük verg!s! alınmayacak, ula#ımda yüzde 
otuza varan !nd!r!m uygulanacaktı. Yasanın 
d!"er maddeler! #öyle sıralanıyordu:

“-Fabr!ka kurulacak araz! beled!ye sınırları 
!ç!ndeyse araz! bedel! on yılda ödeneb!l!r, 

-Bakanlar Kurulu, hammadde ve mamul 
maddeler!n ta#ınmasında da !nd!r!ml! tar!fe 
uygulayab!l!r, 

-Te#ebbüsün faal!yet! !ç!n gerekl!yse tuz, 
!sp!rto ve patlayıcı maddelerde, bell! b!r 
!nd!r!m uygulanab!l!r,

-Devlet, özel !dareler, beled!yeler ve bunlara 
a!t kurumlar !le Te#v!k-! Sanay! Kanunu’ndan 
yararlanan te#ebbüsler yerl! malları, benzer! 
!thal mallarından yüzde on pahalı da olsa 
terc!hen kullanmak zorundadırlar…”

Yasa özel g!r!#!mc!ye oldukça büyük olanaklar 
sa"lıyordu, ancak uygulamanın önünde 
oldukça büyük engeller vardı, alt yapı eks!kt!, 
sermaye b!r!k!m! cılızdı, tekn!k eleman 

Sanayi  
Grupları

Müessese
adedi

Çalışanlar
adedi

Motor kuvveti 
ile çalışan  

müesseseler

4 ve daha yukarı 
işçi kullanan 
müesseseler

Sanay! !st!hrac!ye 556 18.932 45 339
Z!raat sanay! 28.439 110.480 1279 6.255
Dokuma sanay! 9.353 48.025 244 2.459
Kereste ve mamuller! 7.896 24.264 380 1.352
Ka"ıt ve karton sanay! 348 2.792 117 176
Maden sanay! 14.752 33.866 427 1.564
B!na !n#aatı sanay! 2.877 12.345 31 1.245
K!mya sanay! 697 3.107 94 197
Muhtel!f sanay! 16 455 10 10
Muhtel!f ve bel!rs!z sanay! 311 2.589 195 86
Toplam 65.245 256.855 2.822 13.683
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yoktu, daha da kötüsü okuma yazma oranı 
b!le oldukça dü#üktü. B!r engel de Lozan 
Antla#ması gere"!, dı# t!carette gümrük 
oranlarının hala aynı oranda tutulmasıydı. 
Görülene bakılırsa yasa, ko#ulların çok ama 
çok önündeyd!. 

$g;g-�&'24'5;10�8'��
â56#0$7.
Her türlü engele ra"men Te#v!k-! Sanay! 
Kanunu beklenen etk!y! yarattı, 1131 yen! 
#!rket kuruldu, sanay! !#ç!s! sayısı 62 b!ne 
yükseld!. Daha düne kadar ununu, basmasını, 
#eker!n! !thal eden Türk!ye kend! kend!ne 
yetmeye ba#ladı. Ancak dünya ekonom!s! b!r 
süred!r Türk!ye’yle aynı paralelde dönmüyor, 
Batılı ülkeler sanay!le#men!n !k!nc! büyük 
kr!z!n! ya#ıyordu. Kr!z!n neden! para 
p!yasalarındak! de"!#!md!. B!r!nc! Dünya 
Sava#ı’na kadar altın kar#ılı"ı para basan ve 
döv!z kurunu buna göre bel!rleyen ülkeler 
sava# yıllarında duyulan para !ht!yacını altına 
göre de"!l, kar#ılıksız para basarak g!dermeye 
çalı#mı#tı. Bunun üzer!ne gözler hala altın 
kar#ılı"ı para basan ABD’ye çevr!lm!#, yen! 
dünya kısa sürede dünyadak! altın servet!n!n 
neredeyse yüzde 40’ını toplamı#tı. 

Bu nedenle B!r!nc! Dünya Sava#ı’nın ardından 
kend!s!n! henüz toparlayamayan, talep azlı"ı, 
!#s!zl!k ve dü#ük ücretlerle bo"u#an Avrupa 
ülkeler!n!n ekonom!s! de ABD’ye ba"lı hale 
gelm!#t!. ABD’de olu#an herhang! b!r sıkıntı 
zaten zor durumda olan Avrupa ülkeler!n! de 
kasıp kavuracaktı. Sonunda korkulan oldu, 
ABD b!rkaç hold!ng!n kasasında b!r!ken bu 
servetle ba#a çıkamadı, borsa önce yükseld!, 
sonra da !n!#e geçt!. “Kara Per#embe” olarak 
da b!l!nen 24 Ek!m 1929’da borsa çöktü, dört 
m!lyar doların üzer!nde b!r kayıp olu#tu, !'as 
eden ya da yoksulla#an b!nlerce Amer!kalı 
!nt!har ett!. 
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1929’da ABD borsasının 
çökü#üyle ba#layan kr"z 

dünyayı etk"s" altına 
aldı.
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Kr!z!n dünyaya yayılması uzun sürmed!, gayr! 
saf! m!ll! hasılalar azaldı, !#s!zl!k yükseld!, 
ekonom!ler küçüldü. Hemen her ülke çıkı#ı 
aynı formülde bulmu#tu. Bu ünlü $ng!l!z 
!kt!satçı Keynes’!n devlet müdahaleler! 
formülüydü ve bu do"rultuda ABD 
mevduatları devlet güvences!ne aldı, üret!m! 
sınırlarken sanay!c!ler!n yüksek f!yat pol!t!kası 
uygulamalarına !z!n verd!. Özel sektörün 
!lg!lenmed!"! alanlarda yen! fabr!kalar kuruldu, 
ücretlerle b!rl!kte çalı#ma saatler! dü#ürülerek 
!#s!zl!"!n önüne geç!lmeye çalı#ıldı. Almanya 
!se p!yasayı hareketlend!rmeye çalı#ıyor, 
kar#ılıklı t!caret yöntem!nden medet 
umuyordu. Örne"!n Türk!ye g!b! tarım üret!m! 
güçlü sayılab!lecek ülkelerden tarım ürünler! 
alıp kar#ılı"ında sanay! ürünler!n! satıyordu.  
Kr!z!n s!yas! sonuçları da oldukça a"ırdı, 
ba#ta $talya ve Almanya olmak üzere Avrupa 
ülkeler!nde total!ter l!derler! !kt!dara ta#ıdı.

Kar#ılıklı t!caret yöntem!, b!r d!"er anlamıyla 
takas Türk!ye’y! de b!r d!z! yen! anla#maya 
ta#ıdı. $lk anla#ma 1933’de Almanya !le yapıldı, 
onu $ng!ltere, $sveç, $sv!çre, $talya, Fransa, 
Estonya ve d!"er ülkeler !zled!, !#lemler! 
kolayla#tırmak ve tüket!c!y! korumak adına 
Takas L!m!ted %!rket! kuruldu. Dı# t!caret 
oldukça hareketlenm!#t!, ama f!yatlardak! 
dü#ü# kısa vadede sonuca ula#maya engeld!. 
Hammadde, dolayısıyla !hraç ed!len fındık 
f!yatları yüzde 73, bu"day yüzde 63, tütün 
yüzde 50, pamuk yüzde 48 oranında dü#mü#, 
yen! kurulan ya da kurulmakta olan pek çok 
#!rket batmı#tı. Gümrük tar!feler!ne Lozan’da 
konulan ambargo kaldırılsa da yetmed! ve 
Türk parası hızla de"er kaybett!. Çare Türk 
Parasını Koruma Kanunu’nu çıkartmakta 
bulundu. Türk!ye de #!md! dünyayla benzer 
adımlar atıyor, hem devlet el!yle fabr!kalar 
kuruluyor, hem de yabancı #!rketlere kapı 
aralanıyordu. Çünkü kr!zle ba# edeb!lmen!n 
ba#ka yolu görünmüyordu…

$stanbul’da üç afyon üret!len !laç fabr!kasının 
kurulmasındak! amaç da kr!z! bertaraf 

edeb!lmekt!. Afyon Osmanlı’da da 
Cumhur!yet’!n !lk yıllarında da en çok gel!r 
get!ren !hracat ürünler!nden b!r!yd! ve 
Türk afyonu dünyanın en !y! afyonu olarak 
görülüyor, ba#ta Amer!ka, gel!#m!# ülkeler ton 
ton afyon talep ed!yordu. $lk tekl!f Japonlardan 
geld!, Japon g!r!#!mc!ler hükümete saf afyon 
!hraç etmektense b!r fabr!ka kurup !#lemey! 
ve tıpta yaygın kullanılan afyon alkalo!tler! !le 
sentet!k !laç hammaddes! üretmey! önerd!ler. 
Hükümet!n tekl!f! kabul etmes!yle !lk fabr!ka 
Taks!m’de, bugün Gez! Parkı olarak b!l!nen 
alanda kuruldu. Ayda yakla#ık !k! b!n k!lo 
afyon !#len!yor, ortalama 200 k!lo morf!n ve 
ero!n üret!l!yordu. 

Afyon t!caret!n!n ba#ında Levantenler vardı. 
$k!nc! fabr!kayı da b!r Levanten, N!ss!m 
Taranto Eyüp’te faal!yete geç!rd!. B!r Fransız 
#!rket!n!n de ortak oldu"u, kısaca Etk!m 
olarak b!l!nen bu fabr!ka !lk!nden daha 
büyük b!r kapas!teye sah!pt!, ayda b!n k!loya 
yakın ero!n ve morf!n! pazara sürüyordu. 
Aynı yıl !ç!nde, yan! 1929’da aralarında Türk 
vatanda#ları Hasan Saka !le $sma!l Hakkı’nın, 
Belç!kalı Paul M!chelere !le Meks!kalı Maur!ce 
Lap!ne’n!n bulundu"u b!r grup Kuzguncuk’ta 
üçüncü fabr!kayı açtı. Üç fabr!kanın yıllık 
c!rosunun en az 10-15 m!lyon l!ra c!varında 
oldu"u tahm!n ed!l!yor, bu da yerl! ve yabancı 
g!r!#!mc!ler!n !#tahını artırıyordu. Ardı ardına 
#!rketler kuruluyor, hükümetten fabr!ka 
kurmak !ç!n !z!n !sten!yordu. 

Aynı yıllarda dünyada Amer!ka’nın ba#ı çekt!"! 
gel!#m!# ülkeler ero!n üret!m!n!n kontrol 
altına alınması !ç!n uluslararası sözle#meler 
hazırlamaya ba#lamı# ve !mzaya açmı#tı. 
Türk!ye ba#ta bu sözle#meler! onaylamaya 
yana#masa da sonunda dünyadak! gel!#melere 
uygun adımlar attı ve üret!m durduruldu. 
Ancak #!md! de Türk!ye’n!n bütçes!nde yüzde 
b!r g!b!, büyük b!r ged!k açılmı#tı. Kâ"ıt 
sanay!s!n!n kurucusu olarak tanınan Mehmet 
Al! Kâ"ıtçı 1960 yılında yayımlanan “Afyon” 
!s!ml! b!r k!tabında afyonu “esmer altın”  
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olarak tanımlıyor, Türk!ye’n!n bu servet! 
yeter!nce de"erlend!rememes!nden 
yakınıyordu. Afyonun ham olarak çok ucuza 
!hraç ed!ld!"!n!, afyondan üret!len !laçlardaysa 
çok yüksek mebla"larla !thalata ba"lı 
kalındı"ını anımsatan Kâ"ıtçı Batılı ülkeler!n 
Türk!ye’y! afyonu !#lememeye zorlamasını da 
“gürültü” olarak n!tel!yordu. $#te o gürültü 
Türk!ye’y! b!r gel!r kayna"ından etm!#t!!

(14&�â56#0$7.¨&#�
(#$4â-#�-747;14
Büyük Depresyon’un $stanbul’a en etk!l! 
darbes! dünyanın otomob!l devler!nden 
Ford’la yapılan anla#manın !ptal! oldu. 
Hükümet Türk!ye’ye !lk kez 1928’de Vehb! 
Koç’un Ankara’da açtı"ı acenteyle g!ren Ford 
Motor Kumpanya’sıyla $stanbul’da b!r fabr!ka 
kurmak üzere anla#mı#tı. Otomob!l, kamyon, 

traktör, hatta uçak montajını yapacak fabr!kaya 
yer olarak $stanbul T!caret ve Sanay! Odası’nın 
kullanımında bulunan Tophane rıhtımındak! 
antrepolar ver!lm!#, on yıllı"ına, yılda 40 b!n 
l!raya k!ra anla#ması yapılmı#tı. Ayrıca #!rkete 
“serbest l!man” !mt!yazı tanınmı#, !thalat 
ve !hracattak! gümrük ve verg!lerden muaf 
tutulmu#tu. %!rket de buna kar#ılık fabr!kanın 
de"!#!k b!r!mler!nde !lk !k! sene yüzde 60, 
sonrak! yıllarda yüzde 75 oranında Türk’ü 
çalı#tırmayı vaat etm!#t!. 

Antrepoların fabr!kaya dönü#türülmes! 
!ç!n gerekl! düzenlemeler yapılmı#, Ford’un 
$skender!ye’dek! fabr!kasından aletler ve yedek 
parçalar get!r!lm!#t!. Fabr!ka 1930 Ocak’ında 
yakla#ık 400 personelle üret!me geçt!. Günde 
80 otomob!l, ayrıca Ford kamyonlarının 
montajı yapılıyordu. Herkes günlük 150 
otomob!l montajı kapas!tes!ne sah!p fabr!kanın 
tam randımanlı çalı#masını ve daha çok 
sayıda !#ç! !st!hdam etmes!n! bekl!yordu. 

Karaköy’de Ocak 1930’da  
yakla#ık 400 personelle 
üret"me geçen Ford 
fabr"kasında günde  
80 otomob"l"n 
montajı 
yapılıyordu.
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Ancak kr!z neden!yle beklenen!n de altında 
montaj yapıldı, 1934’te de üret!m durduruldu. 
$stanbullular bu hayal kırıklı"ını alt etmeye 
çalı#ırken mak!neler de Ford’un $skender!ye ve 
Bükre#’tek! fabr!kalarına ta#ındı. 

Bu, Türk!ye’n!n sanay!le#mes!nde bugün de 
!zler! görülen b!r kayıptı. Çünkü dünyada 
ula#ım karayollarına do"ru gel!#me göster!yor, 
bu da gelecekte daha çok otomob!le !ht!yaç 
duyulaca"ını göster!yordu. E"er fabr!ka 
açık kalab!lse ve üret!m sürdürülse Türk!ye 
otomot!v sanay!s!n!n güçlü oldu"u ülkeler 
arasına g!recek, ekonom!s! de büyüyecekt!. 
Ancak dönem!n ko#ulları Ford’u $stanbul’dan 
ayrılmaya zorlamı#, dönem!n hükümet! de 
aynı ko#ullar neden!yle fabr!kanın üret!m!n! 
kolayla#tıracak ortam yaratamamı#tı. 

â.-�$'à�;+..+-�
-#.-+0/#�2.#0+
Hem ekonom!n!n yen! rotasına yön vermek 
hem de kr!z!n a"ırlı"ını a#ab!lmek !ç!n 
Devlet Sanay! Of!s!, Türk!ye Sanay! Kred! 
Bankası ve Merkez Bankası kuruldu. Merkez 
Bankası dı#ındak! !k! kurum beklenen 
ba#arıyı sa"layamayınca tekst!l sektörünün 
!t!c! gücü olacak Sümerbank’la, maden 
pol!t!kasına yön verecek Et!bank olu#turuldu. 
Sümerbank mevcut devlet bankalarını ve 
özel sanay! kurulu#larındak! devlet katkısını 
yönetecek, devlete a!t sanay! kurumlarının 
projeler!n! hazırlayıp kuracak, gerekt!"! 
takd!rde sermayes! !le bu kurumlara destek 
olacaktı. Ayrıca gelecektek! be# yılda hang! 
alanlara yatırım yapılaca"ını bel!rlemek 
üzere Be# Yıllık Sanay! Planı hazırlandı. 
1933 tar!hl! !lk be# yıllık planda dünya 
ekonom!s! ve bu ekonom!de Türk!ye’n!n 
yer!nden söz ederken “ba"ımlı, ger! kalmı#, 
tarıma dayalı, hammadde üreten” ülke prof!l! 
ç!z!l!yor, 1929 kr!z!n!n ger! kalmı# ülkelere 

b!r fırsat olab!lece"! vurgulanıyordu. Bu 
fırsatı yakalamanın yoluysa sanay!le#meyd!. 
Kr!z ortamında bunu özel g!r!#!mc!den 
beklemek olanaksızdı, bu yüzden devlet el!yle 
sanay!le#me yoluna g!d!lecek, 1937’de de 
devletç!l!k !lkes! Anayasa’ya eklenecekt!. 

1934 yılının Mayıs’ında yürürlü"e g!ren !lk 
Be# Yıllık Sanay! Planı yerüstü hammadde 
kaynaklarını de"erlend!recek sanay!n!n 
kurulmasını öngörüyor, bunun !ç!n de 
kâ"ıt, dokuma ve #ekere öncel!k tanıyordu. 
Sanay!le#mede ana hammaddes! Türk!ye’de 
bulunan ya da kolay sa"lanan alanlara öncel!k 
ver!lmes!, kurulacak sanay! kurulu#larının 
büyüklü"ünün kred! !ht!yacına göre 
bel!rlenmes!, özel sektörün el atmasının 
!mkânsız oldu"u sektörlerde devlet!n bu !#! 
üstlenmes!, ana sanay!ler!n kurulması !ç!n özel 
sektöre dı#sal deste"!n sa"lanması da planın 
temel öngörüler!yd!. 

Y!ne plan kapsamında sanay!n!n alt yapısını 
sa"layacak tes!sler !n#a ed!lecek, hatta 
gençler sanay! alanında e"!t!m görmek 
üzere yurtdı#ına gönder!lecekt!. Kaynak !se 
verg!ler arttırılarak sa"lanacak, ayrıca Sovyet 
Sosyal!st Cumhur!yetler B!rl!"! !le $ng!ltere’den 
kred! alınacaktı. Plan !ç!n ba#langıçta 
44 m!lyon l!ra ayrılmı#, bu rakam daha 
sonra yüz m!lyon l!raya çıkarılmı#tı, ancak 
1934-39 yılları arasında sadece bayındırlık 
h!zmetler!ne 311 m!lyon l!ra harcandı"ı göz 
önünde bulundurulursa hem kamu hem de 
özel sektörün !#!n!n h!ç de kolay olmadı"ı 
görüleb!l!rd!. 

Planda fabr!kaların kurulaca"ı #eh!rler!n 
hemen heps! Anadolu’daydı, $stanbul’a sadece 
pamuklu, #!#e ve cam sanay!s! kalmı#tı. 1932’de 
Yalıköy’de kuvars kumu !#letme ruhsatı 
alınmasıyla ba#layan cam sanay!n!n ardında da 
Atatürk vardı. $# Bankası’ndan cam fabr!kası 
kurulması !ç!n her türlü kred!n!n ve kolaylı"ın 
göster!lmes!n! !steyen oydu. 1934’te temel! 
atılan fabr!ka b!r yıl sonra faal!yete geçt!, 
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kısa sürede büyüyerek üret!m kapas!tes!n! 
arttırdı. Plandak! en büyük proje !se b!r dem!r 
çel!k fabr!kasının kurulmasıydı. Sümerbank 
sanay!le#me adına !lk ve en büyük adımı 
Karabük Dem!r Çel!k Fabr!kası’yla atacak, 
$ng!ltere’den alınan kred!yle üç yılda kurulan 
fabr!ka ülkeye a"ır sanay!de de ba#arılı olma 
gururu ya#atacaktı. 

Bu arada özel sektör de bo# durmuyor, B!r!nc! 
Be# Yıllık Kalkınma Planı’nda bel!rt!len rota 
eksen!nde ardı ardına projeler hazırlanıp, 
yen! yatırımlara !mza atılıyordu. $stanbul’da 
Osmanlı’nın son günler!nde Tokatlı Ermen! 
Harutyan Yarmayan tarafından kurulan b!r 
fabr!ka vardı. 1922’de Per#embe Pazarı’nda 
küçük b!r !malathane açan Harutyan ba#larda 
nal, ç!v!, kazma, kova, soba üret!yordu. Kısa 
zamanda büyüyerek b!r fabr!kaya dönü#tü ve 
dezenfekte etmekte kullanılan etüv mak!nes! 
üret!m!ne geçt!. 

B!rb!r!ne yakın tar!hlerde Besler Ç!kolata, 
B!sküv!, %ekerleme Fabr!kası, Cav B!s!klet 

Fabr!kası, Üsküdar Elektr!k Fabr!kası, 
Necmett!n Molla Kocata#’ın Cocacolalı 
Kocata# Gazozu Fabr!kası, Columb!a Plak 
Fabr!kası, Bakırköy Bez Fabr!kası’nın 
ek tes!sler!, Yunus Ç!mento Fabr!kası, 
Mensucat Santral A.%, Koska Helvaları 
kuruldu. Bu !#letmelere tekst!lc! Ç!kva#v!l!ler, 
dem!ryollarının !ht!yacını kar#ılamak 
üzere cıvata fabr!kası kuran Alfandar!ler, 
krem üreten Pertevler, kadın çorabı üreten 
Baybur!ler, battan!ye fabr!kası kurarak 
m!lletvek!ll!kten sanay!c!l!"e geçen Süreyya 
$lmen Pa#a’lar, Tahtakale’de ürett!kler! 
b!sküv!y! dünyaya yayan Besler Karde#ler, 
ya" kralı Seza! Ömer Madralar, 1925’te 
anon!m #!rket kurarak kurumsalla#manın 
!lk örne"!n! veren Hacı %ak!rler,  p!r!nç 
unundan mama yaparak ülkey! erken çocuk 
ölümler!n!n acısından kurtaran Mehmet Nur! 
Çapalar, ayakkabı c!lası üreten Nur! Le'e'er, 
$stanbulluları yer yata"ından karyolaya ta#ıyan 
Hal!l Sezerler eklend!.

Pa#abahçe Fabr"kası’nın 
temeller" atılıyor, 

1934.
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$sv!çre markası Nestle, Fer!köy’dek! 
!malathanes!n! fabr!kaya dönü#türerek günde 
500 k!lo ç!kolata üretmeye ba#ladı. K!br!t-
çakmak üret!m! !se )e Amer!can-Turk!sh 
Investment Corporat!on adlı b!r Amer!kan 
#!rket!ne, devlete yüzde 6,5 fa!z vermes! 
kar#ılı"ında 25 yıllı"ına ver!ld!. Anla#maya 
göre #!rket fabr!ka kuracaktı, ama !thal 
etmey! sürdürünce, !mt!yaz süres! dolmadan 
sözle#mes! feshed!ld!. G!s’aved adlı b!r $sveç 
f!rması da pazara g!rerek Türk!ye’n!n !lk 
last!k fabr!kasını kurdu, ancak üç yıl sonra 
üret!m!n! sınırladı ve sadece ayakkabı !ç!n 
last!k üretmeye ba#ladı. Ayakkabı den!ld!"!nde 
b!rkaç ku#a"ın aklına !lk gelen “c!slavet” de !#te 
bu tar!hte do"du. 

Bu fabr!kaların dı#ında üç fabr!ka daha 
bulunuyordu ve yen! yen! sanay!le#meye 
ba#layan b!r ülke !ç!n oldukça !dd!alı 
yatırımlardı. Bu fabr!kalardan b!r! %ak!r Zümre 
Bomba Fabr!kası’ydı. 1925 yılında Hal!ç 
kıyısında temel! atılan fabr!kanın sah!b! Varna 
do"umlu %ak!r Zümre’yd!. Türk ustalar ve 
!#ç!ler !#! ö"renene kadar yabancılarla çalı#an 

%ak!r Zümre Türk Hava Kuvvetler!’ne de yüz, 
üç yüz, be# yüz, b!n k!loluk bomba üret!yordu. 
$lk den!zaltı bombası da bu fabr!kadan çıkmı#, 
Yunan!stan, Polonya, Mısır, Bulgar!stan 
g!b! ülkelere de !hracat yapmı#tı. $k! b!n 
k!#!y! !st!hdam eden fabr!ka $k!nc! Dünya 
Sava#ı’ndan sonra ABD’n!n s!lah yapması 
üzer!ne bomba üret!m!n! durduracak, soba 
üretmeye ba#layacaktı. 

$k!nc! !dd!alı yatırıma !mza atan Nur! Dem!ra" 
!s!ml! b!r g!r!#!mc!yd!. $lk hamles!n! 1922’de 
s!gara ka"ıdı üreterek yapmı#, kısa zamanda 
büyüyüp zeng!nle#m!#t!. Uçak alımı !ç!n 
kend!s!nden ba"ı# !stenmes! Dem!ra"’ı uçak 
sektörüne yöneltm!#, Çevoslavakyalı b!r 
#!rketle Be#!kta#’ta !lk fabr!kasını kurmu#tu. 
Deneme uçu#unda uça"ın tasarımlarını yapan 
mühend!s!yle b!rl!kte yere çakılması üzer!ne 
Türk Hava Kurumu’yla yaptı"ı anla#ma !ptal 
ed!lm!#, Dem!ra" da fabr!kayı kapatmı#tı. 
Üçüncü yatırım !se Enver Pa#a’nın karde#! 
Nur! K!ll!g!l’!n kurdu"u s!lah fabr!kasıydı. 
K!ll!g!l dönem!n !ler! teknoloj!s!yle ürett!"! 
s!lahları hem S!lahlı Kuvvetler’e hem #ahıslara 

Cumhur"yet dönem"n"n "lk 
sanay"c"ler"nden %ak"r Zümre 
kurdu$u fabr"kada Türk 
Hava Kuvvetler"’ne  
yüz, üç yüz, be# yüz, 
b"n k"loluk bomba 
üret"yordu.
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satıyor, hem de Ortado"u ülkeler!ne !hraç 
ed!yordu. 1949’da b!r patlama 27 çalı#anıyla 
b!rl!kte K!ll!g!l’!n de canını alacak, $stanbul 
har!tasından b!r sanay! kurulu#u eks!lecekt!. 

Pek ço"umuz Türk!ye’de !lk raf!ner!n!n 
Batman’da kuruldu"unu b!l!r!z, çünkü ders 
k!taplarında böyle yazılmı#tır. Oysa daha 
1930’da Beykoz’da Ya#ua B!raderler yılda 
12.800 ton petrol !#leme kapas!tes!ne sah!p b!r 
tes!s kurmu#tu. Romanya’dan get!r!len ham 
petrolün !#lend!"! raf!ner! dördüncü yılında 
verg! sorunları neden!yle kapandı. 1940’ta 
Raman’da petrol bulunması bu raf!ner!y! akla 
get!recek ve parçaları Maden Tetk!k Arama 
Enst!tüsü tarafından Ya#ua B!raderler’den 
25 b!n l!raya alınarak trenle D!yarbakır’a 
götürülecekt!. Parçalar b!rle#t!r!lerek 1942 ve 
1945 yıllarında p!lot raf!ner! olarak kurulacak 
ve 1956’da yer!n! Batman Raf!ner!s!’ne 
bırakana kadar da açık kalacaktı…

;'4.â�/#.+�-7..#0��cg0-g�
Hükümet kalkınma planının uygulanab!lmes! 
!ç!n canla ba#la u"ra#ırken b!r yandan da 
etk!s!n! neredeyse on yıl boyunca, yan! 
$k!nc! Dünya Sava#ı’nın ba#lamasına kadar 
sürdürecek kr!zle ba# edeb!lmek üzere yen! 
yollar bulmalı, yen! önlemler almalıydı. B!raz 
da ekonom!y! m!ll!le#t!rmek adına toplum 
Ba#bakan $smet $nönü’nün önderl!"!nde yerl! 
malları kullanmaya ça"rıldı. Ülken!n her 
yer!nde yerl! malı kampanyaları düzenlend!, 
panayırlar açıldı. Ça"rı $stanbul’un de"!#!k 
semtler!nde de yankı buldu, ama en büyük, 
göster!#l! panayır Galatasaray L!ses!’nde 
gerçekle#t!. Panayırlara katılanlara yerl! malı 
kullanmalarının yanı sıra tasarruf etmeler! de 
öner!l!yordu. 

Merkez! Ankara’da bulunan M!ll! $kt!sat ve 
Tasarruf Cem!yet! vatanda#ların harcamalarını 
kontrol altında tutmaları !ç!n gel!rler!n! 

ve g!derler!n! yazacakları b!nlerce de&er 
bastırıp on kuru#a satmı#tı. “Hesabını 
B!len!n De&er!”n!n kapa"ında “Vatanda#! 
Bugün kaç para sarf ett!n, b!l!yor musun” 
d!ye soruluyordu. “Vatanda# Hesabını 
B!l!”, “Vatanda#! Para B!r!kt!r!”, “Yerl! Malı 
Kullanmayı Unutma” g!b! ö"ütler, “Adamın 
ey!s!, alı#ver!#te bell! olur”, “Evvel hesap, 
sonra kasap”, “$#s!zl!k a#sızlık get!r!r”, “Açın 
beyn! dar olur”, “Haylazın malı, s!ne"!n balı 
olmaz” g!b! dey!mlerle bezenen de&erde 1928 
yılının y!yecek ve g!yecek !thalatının rakamları 
ver!lerek #u ça"rıda bulunuluyordu:

“E"er ben, yerl! p!r!nç dururken yabancı 
p!r!nce on para vermesem, E"er sen 
yerl! konserveler!m!z dururken yabancı 
konservelere on para vermesen, 

E"er o, yerl! kuma#larımız dururken yabancı 
kuma#larına on para vermese Türk!ye’ye de bu 
kadar l!ralık y!yecek ve g!yecek g!rmez.

O halde bugünkü hal!m!zden b!z mesulüz. Ve 
gene o halde bugünkü hal!m!z! düzeltecek de 
b!z!z. 

Vatanda#! On paralık b!r #ey alırken b!le yerl! 
malını terc!h et.

Yerl! malı satılmayan dükkânlardan alı#ver!# 
etme!

Ancak, 14 m!lyon Türk vatanda#ı böyle 
hareket ederse bu m!lyonlarca !thalat da azalır. 
Memleket!m!zde yet!#en ve yapılan malların 
!thalatı azalınca da her senek! açı"ımız g!tt!kçe 
kapanır. Ve Türk!ye zeng!nle#!r.

Büyük ve zeng!n $ng!ltere’de b!le !mparatorluk 
mallarının sürümünü halk arasında propaganda 
yapmak !ç!n çalı#an b!r emn!yet var. 

Yerl! malının sürümünü ço"altmaya çalı#mak 
her m!llet!n öz hakkıdır.

Vatanda#! Bu öz hakkından !st!fade et. Ve 
bütün tanıdıklarına yerl! malı kullanmanın 
faydalarını anlat.
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Yerl! malı kullanmak, paramızın kıymet!n! 
korumaktır.

Vatanda#!

Günde 5 kuru# tasarruf edersen, 5 m!lyon 
vatanda# da sen!n g!b! 5 kuru# b!r!kt!r!rse 
günde 250.000, ayda 7.500.000, senede 
90.000.000 l!ra toplanır. Onun !ç!n 5 kuru#u 
hak!r görme ve b!r!kt!r, b!r!kt!rel!m. M!ll! 
sermayeler! böyle b!r!k!r, böyle ço"alır!” 

g0â8'45â6'�5#0#;â;'��
c#4'�1.74�/7!
Cumhur!yet !k! genel seç!mle 1930’lara 
ta#ınmı#, !k! seç!mde de CHP !kt!dara 
gelm!#t!. Ekonom!de !sten!len sev!yeye 
ula#ılamasa da cumhur!yet!n gere"! olarak 
çok part!l! s!steme geç!l!p geç!lmeyece"! 
merak ed!l!yordu. $lk adımı y!ne Atatürk attı, 

1930’da onun öner!s!yle Al! Feth! Okyar’ın 
ba#kanlı"ında Serbest Cumhur!yet Fırkası 
kuruldu.  Ekonom!de CHP’n!n devletç! 
pol!t!kasının aks!ne l!beral!zm! seçen part! 
kısa zamanda güçlend!. Part! !ç!nde l!beraller 
kadar muhafazakârlar da vardı ve k!m!ler!ne 
göre daha yen!s! ekonom!s!yle, kültürüyle, 
s!yaset!yle oturmadan esk!ye dönü# emareler! 
bel!rm!#t!. Bu da Serbest Fırka’nın kısa ömürlü 
olmasına, kend!s!n! feshetmes!ne yol açtı. 1931 
yılı seç!mler!ne CHP y!ne tek part! olarak 
katıldı. 

1933 yılının Eylül ayında Atatürk’e adına 
yazılmı# b!r mektup !let!ld!. Yazan ünlü 
f!z!kç! Albert E!nste!n, mektubun ula#masını 
sa"layansa $stanbullu d!# doktoru Samy 
Gunzberg’t!. E!nste!n Atatürk’ten soykırım 
neden!yle H!tler Almanya’sından kaçan Yahud! 
akadem!syenlere görev ver!lmes!n! !st!yordu. 
Mektubuna 12’s! tıpçı 46 akadem!syen!n !s!m 
l!stes!n! eklem!#t!. E!nste!n’ın zamanlaması 
muhte#emd!, çünkü Atatürk de 1900’de II. 

M"ll" !kt"sat ve Tasarruf Cem"yet" vatanda#ların 
harcamalarını kontrol altında tutmaları "ç"n 
1931’de “Hesabını B"len"n De&er"” adını 
ta#ıyan b"nlerce de&er bastırıp  
on kuru#a satmı#tı.



!STANBUL SANAY! TAR!H!               75

;'0â�$â4�g.-';'�&1Þ47����������

Abdülham!d zamanında kurulan, 
#!md!yse devr!mlere d!renen 
Darülfünun’un yen!lenmes! ve 
modern e"!t!me geçmes! üzer!ne 
çalı#ıyordu. Çünkü ancak modern 
e"!t!m! ba#arab!len b!r ün!vers!te 
sanay!le#men!n önünü açab!l!rd!… 

Ün!vers!te Reformu Yasası 1 A"ustos’ta 
yürürlü"e g!rd!, Darülfünun da yen! 
k!ml!"!yle yan! $stanbul Ün!vers!tes! 
olarak 27 Ek!m 1933’te ö"ren!me 
ba#ladı. Ardından da Alman hocalar 
a!leler!yle b!rl!kte Türk!ye’ye gelerek 
$stanbul ve Ankara ün!vers!teler!nde 
ders vermeye ba#ladı. $stanbul 
Ün!vers!tes!’n!n Alman hocaların 
kurdu"u kürsülerle açılması, hem kent 
hem de ülke !ç!n büyük b!r adımdı. 
Sonrak! yıllarda ün!vers!te daha da 
büyüyecek, kız-erkek ö"renc! sayısı 
e#!tlenecek, hatta dünyanın sayılı 
ün!vers!teler! arasına g!recekt!. Bu 
arada $stanbul’un yen! k!ml!"! daha 
zeng!nle#ecek ve güçlenecekt!. Hatta 
zamanla ün!vers!te !le sanay! arasında 
b!r köprü kurulacak, bu köprü 
sayes!nde üret!m çe#!tlenecekt!.  

Bütün bu olumlu gel!#melere b!r de 
Hatay’ın da Türk!ye topraklarına eklenmes! 
!ht!mal! eklenm!#t!. Atatürk Fransa’yla, B!r!nc! 
Dünya Sava#ı’ndan sonra kurulan M!lletler 
Cem!yet!’yle görü#melere yön ver!yordu. Oysa 
hastaydı. Zamanının ço"unu artık $stanbul’da 
geç!r!yor, Dolmabahçe Sarayı’nda, Yalova 
ılıcalarında, Florya Kö#kü’nde ya da Savarona 
!s!ml! yatında kalıyordu. Esk! ba#kent Pa#a’yı 
a"ırlamaktan ho#nut görünüyor, $stanbullular 
anılarına yerle#t!rmek üzere Pa#a’yla 
kar#ıla#acakları b!r anı gözlüyordu. Ama 
hastalı"ı geçm!yor, dahası !lerl!yordu. 

Sonunda korkulan oldu ve 10 Kasım 1938 
günü Atatürk ya#amını y!t!rd!. Genc! ya#lısı 
b!nlerce $stanbullu Dolmabahçe’ye ko#tu, 

onu katafalkta göreb!lmek !ç!n kuyru"a g!rd!. 
Katafalktak! üçüncü gününde de cenazes!n! 
gözya#ları !ç!nde S!rkec!’den Ankara’ya yolcu 
ett!. 1939’da Hatay’ın Türk!ye’ye katılması 
Atatürk’ün yasını b!raz da olsa d!nd!rd!, 
ama sava# çı"lıklarının g!derek yükselmes! 
sadece $stanbulluları de"!l, bütün ülkey! 
korkutuyordu. Üstel!k tam da Türk!ye k!#! 
ba#ına gel!rde gel!#m!# ülkelerle arasındak! 
mesafey! kapatmak üzereyken... Büyük 
Depresyon neden!yle Batılı ülkeler!n gel!r! 
altı b!n dolardan 4800 dolarak dü#erken, 
Türk!ye’n!n gel!r! 1730 dolara yükselm!#t!. 
Hükümet de toplum da daha !lk sava#ın 
yorgunlu"u atılmadan, ekonom! daha 
!sten!ld!"! düzeye er!#meden ya#anacak b!r 
sava#ın nelere mal olaca"ının farkındaydı. 

Atatürk Savarona 
yatında,  

1938.
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FQßCP��n�nQEWßWP�QTVCPECUÀ[FÀ��âMK�[CáÀPFC�
DCDCUÀPÀ�MC[DGVUG�FG�MCNCDCNÀM�DKT�CKNGFG��[QMNWßW�
XG�[QMUWPNWßW�RGM�FG�[CáCOCFCP�D�[�F���
*C[CN�MWTOCUÀPÀ�UGXGP�nQEWMNCTFCPFÀ��DKTC\�FC�
OCEGTCRGTGUVVK��$W�[�\FGP�FCJC�QP�CNVÀUÀPFC[MGP�
$CNMCP�*CTDK¨PG�MCVÀNFÀ��5CXCá�DKVVKßKPFG�
âUVCPDWN¨FC��$G[MQ\¨FCMK�GUKT�MCORÀPC�MQOWVCP�
QNFW��*GXGUK�WnOCMVÀ��COC�JGO�[CáÀ�M�n�M�QNFWßW�
KnKP�JGO�FG�6QRJCPG�5CPCV�1MWNW�OG\WPW�QNFWßW�
KnKP�WnWá�FGßKN��OCMKPKUV�QMWNWPC�CNÀPFÀ�

5CXCáNCTÀP�DKTDKTKPK�K\NGFKßK�DKT�F{PGOFK��{PEG�
$CßFCV�EGRJGUKPG�OCMKPKUV�QNCTCM�MCVÀNFÀ��
CTFÀPFCP�-CHMCU�EGRJGUKPFGMK�¥6C[[CTG�${N�ß�¦PG�
I{PFGTKNFK��-WTVWNWá�5CXCáÀ�UÀTCUÀPFC�â\OKT�
*CXCCNCPÀ¨PÀ�KáICN�GFGP�VC[[CTGEK�QNCTCM�OKONGPFK��
â\OKT¨FG�CnÀNCP�6C[[CTG�1MWNW¨PFC�FGTU�XGTOG[G�

DCáNCFÀ��1�UÀTCNCTFC�DKT�WnCM�[CPNÀáNÀMNC�'FKTPG¨[G�
KPOKáVK��QPW�JCXCNCPFÀTÀR�â\OKT¨G�IGVKTOGMNG�8GEKJK�
I{TGXNGPFKTKNFK��C[TÀEC�WnCßC�FC�KUOK�XGTKNFK��$W�
JC[CNNGTKPK�FCJC�FC�VGVKMNGFK��F�á�T�NGP�DKT�;WPCP�
WnCßÀPÀP�RCTnCNCTÀ[NC�KNM�WnCßÀPÀ�8GEKJK�-�8+¨[À�
�TGVVK��#PECM�WnCßÀPC�WnWá�NKUCPUÀ�XGTKNOGFK��
âPEGNGOG�[CRCP�JG[GVVGP�DKTK�¥'ßGT�WnCßÀPC�
I�XGPK[QTUCP�CVNC��Wn��DK\K�FG�MWTVCT�¦�FG[KPEG�
���1ECM�����¨VG�KNM�WnWáWPW�[CRVÀ��#PECM�K\KPUK\�
WnOCM�[CUCMVÀ��Q�FC�EG\C�CNOCMVCP�MWTVWNCOCFÀ�XG�
QTFWFCP�C[TÀNFÀ�

#VCV�TM¨�P�¥âUVKMDCN�){MNGTFGFKT¦�U{\�[NG�MWTWNCP�
6C[[CTG�%GOK[GVK¨PG�MCVÀNFÀ��*GFGHK�DKT�WnWá�
QMWNW�MWTOCM�XG�WnCM��TGVOGMVK��$KT�DCßÀá�
MCORCP[CUÀPC�{PE�N�M�GVVK�XG�DCßÀáNCTNC�CNÀPCP�
%G[JCP�WnCßÀ[NC�IGPnNGTG�WnCM�UGXIKUK�CáÀNCOCPÀP�
RGáKPG�F�áV���#PECM�6C[[CTG�%GOK[GVK¨PKP�{OT��
MÀUC�U�TF���GNKPFGMK�WnCM�XG�FKßGT�VGnJK\CV�JCXC�
MWXXGVNGTKPG�XGTKNFK��$W�CTCFC�/KNNK�5CXWPOC�
$CMCPNÀßÀ�-C[UGTK¨FG�6C[[CTG�XG�/QVQT�#PQPKO�
àKTMGVK�
6QOVCá��CFÀPC�#NOCPNCTNC�QTVCM�DKT�HCDTKMC�
MWTOC[C�MCTCT�XGTOKáVK��8GEKJK�$G[�MGPFKUKPG�
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[CRÀNCP�VGMNKHK�MCDWN�GFGTGM�nCNÀáOC[C�DCáNCFÀ��
#NOCP[C¨[C�KPEGNGOG�KnKP�I{PFGTKNFKßKPFG�#NOCP�
,W�#����WnCMNCTÀPFC�GMUKMNKMNGT�DWNCECM�MCFCT�
OGUNGßKPFG�W\OCPNCáOÀáVÀ��#NOCPNCTÀP�KUVGßK��\GTKPG�
,W�#���¨[NG�(TCPUÀ\NCTÀP��PN��WnCßÀ�0GYRQTV�&G�.CTIG�
KNG�[CTÀáVÀ��$W�DKT�FGPGOG�WnWáW[FW�XG�VGOUKNK�UCXCáÀ�
8GEKJK�$G[�MC\CPFÀ�

6QOVCá�����¨FG�KHNCU�GFKPEG�âUVCPDWN¨FC�F{PF�������¨FC�
-CFÀM{[¨FG�MWTFWßW�DKT�CV{N[GFG�KMKPEK�WnCßÀ�8GEKJK�-�
:+8¨[K��TGVVK��$W�WnCM�KnKP��DKT�DCáMC�WnCM�UGXFCNÀUÀ�0WTK�
&GOKTCß�DGá�DKP�NKTC�[CTFÀOFC�DWNWPOWá��D{[NGNKMNG�
FG�WnCßC�FC�0WTK�$G[�CFÀ�MQPWNOWáVW��8GEKJK�$G[��
WnCßÀ[NC�#PMCTC¨[C�IKVVK�XG�âP{P��VCTCHÀPFCP�{XI�[NG�
MCTáÀNCPFÀ��$KT�MG\�FCJC�WnCDKNKTNKM�UGTVKHKMCUÀ�CNOCM�
KUVGFK��COC�6�TMK[G¨FG�DWPW�[CRCDKNGEGM�DKT�DKNKO�
MWTWNW�JGP�\�[QMVW��$WPWP��\GTKPG�cGMQUNQXCM[C¨[C�
IKVVK�XG�QTCFCMK�I{UVGTKUK[NG�UGTVKHKMCUÀPÀ�CNFÀ��6�TMK[G¨[G�
F{PF�ß�PFG�WnCßÀPÀP�CVÀN�MCNOCOCUÀ�KnKP�JGO�RQUVC�
VCáÀOCEÀNÀßÀ�[CRVÀ�JGO�FG�TGMNCOEÀNÀM��7nCßÀPÀP�
MCPCVNCTÀPC�DCßNCFÀßÀ�RCVKUMCNCTNC�XG�WnCMVCP�CVVÀßÀ�
MCßÀV�RCTCá�VNGTNG�âá�$CPMCUÀ��2CTQ�$GDGM�/COCUÀ�XG�
2WTQ�UCDWPNCTÀPÀP�TGMNCOÀPÀ�[CRVÀ��

$KT�[CPFCP�FC�MWTFWßW�6�TMK[G¨PKP�KNM�5KXKN�6C[[CTG�
/GMVGDK¨PFG�KMKUK�MÀ\�QP�KMK�{ßTGPEKUKPG�WnCMNCTÀ�XG�

WnOC[À�{ßTGVK[QTFW��<QT�MQáWNNCTC�TCßOGP�JKnDKT�
{ßTGPEKUK�MC\C�[CROCOÀáVÀ��COC�GMQPQOKM�PGFGPNGTNG�
QMWNW�MCRCVOCM�\QTWPFC�MCNFÀ��5Q[CFÀ�-CPWPW¨[NC�
*�TMWá�UQ[CFÀPÀ�CNCP�8GEKJK�$G[��#NOCP[C¨FC�KMK�[ÀN�
FC�O�JGPFKUNKM�QMWOWá��CPECM�FKRNQOCUÀ�6�TMK[G¨FG�
¥âMK�[ÀNFC�O�JGPFKU�QNWPCOC\�¦�IGTGMnGUK[NG�MCDWN�
QNOCOÀáVÀ��#PECM�nCNÀáOCNCTÀ[NC�#VCV�TM¨�P�FG�
KNIKUKPK�nGMOG[K�DCáCTOÀáVÀ��6�TM�-WáW�CFÀ�CNVÀPFC�
[GPK�DKT�nCNÀáOC�DCáNCVÀNOCUÀPÀ�XG�8GEKJK�$G[¨FGP�FG�
[CTCTNCPÀNOCUÀPÀ�KUVGFK��8GEKJK�$G[�6�TM�-WáW¨PFC�
UCFGEG�{ßTGPEK�[GVKáVKTOGMNG�MCNOCFÀ��'VKOGUIWV�
JCPICTNCTÀPÀ�KPáC�GVVK��âP{P�¨FG�WnWá�UCJCUÀ�DWNFW��

7nWá�VWVMWUW�DKVOGM�V�MGPOGM�DKNOK[QTFW������¨VG�
<KTCCV�$CPMCUÀ¨PFCP�CNFÀßÀ�MTGFK[NG�6�TM�*CXC�
;QNNCTÀ¨PÀP�UGHGTFGP�MCNFÀTFÀßÀ�UGMK\�WnCßÀ�CNCTCM�
6�TMK[G¨PKP�KNM�UKXKN�WnWá�HKNQUWPW�MWTFW��#PECM�
GPIGNNGT�RGáKPK�DÀTCMOCFÀ��WnCMNCTÀ�DKT�DKT�GNKPFGP�IKVVK��
UQP�WnCßÀPÀ�FC�/CFGP�6GVMKM�#TCOC�'PUVKV�U��CFÀPC�
)�PG[FQßW�#PCFQNW¨FC�OCFGP�CTCOCMVC�MWNNCPFÀ��
7nCMNCT�RCJCNÀ�[CVÀTÀONCTFÀ��MTGFKNGTK�{FGOGMVG�
\QTNCPÀ[QT��HCK\�DQTEW�CTVÀ[QTFW��5QPWPFC�GOGMNK�
OCCáÀPC�FC�JCEK\�IGNFK����6GOOW\�����¨FC��VCO�FC�
CPÀNCTÀPÀ�MCNGOG�CNÀTMGP�IGnKTFKßK�DKT�DG[KP�MCPCOCUÀ�
UQPWEW��CMNÀ�JCNC�WnWáVC�XG�WnCMNCTFC[MGP�[CáCOÀPÀ�
[KVKTFK��
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¥#XTWRC¨FCP��#OGTKMC¨FCP�NKUCPUNCT�CNÀR�VC[[CTG�
[CROCM�MQNC[EÀNÀMVCP�KDCTGVVKT��&GOQFG�VKRNGT�KnKP�
NKUCPU�XGTKNOGMVGFKT��;GPK�KECV�GFKNGPNGT�KUG�DKT�
UÀT�IKDK��D�[�M�DKT�MÀUMCPnNÀMNC�UCMNCPOCMVCFÀT��
$KPCGPCNG[J�MQR[CEÀNÀMNC�FGXCO�GFKNKTUG��FGOQFG�
áG[NGTNG�DQáWPC�XCMKV�IGnKTKNGEGMVKT��àW�JCNFG�
#OGTKMC�XG�#XTWRC¨PÀP�UQP�UKUVGO�VC[[CTGNGTKPG�
OWMCDKN��[GR[GPK�DKT�6�TM�VKRK�X�EWFC�IGVKTKNOGNKFKT�¦�

$W�U{\NGTKP�UCJKDK�6�TMK[G¨PKP�DKT�WnCM�HCDTKMCUÀ�
MWTOCUÀPÀ�XG�MGPFK�WnCMNCTÀPÀ��TGVOGUKPK�CT\WNC[CP�
0WTK�&GOKTCß¨FÀ����

����¨FG�5KXCU¨VC�FQßCP�&GOKTCß�DCáCTÀNÀ�DKT�
{ßTGPEKNKM�JC[CVÀPFCP�UQPTC�/CNK[G�O�HGVVKáK�QNCTCM�
âUVCPDWN¨C�IGNOKá��DKT�OGOWT�QNCTCM�MCNOCMNC�

[GVKPOG[KR�6CJVCMCNG¨FG�MWTFWßW�M�n�M�DKT�CV{N[GFG�
¥6�TM�<CHGTK¦�KUOKPK�XGTFKßK�UKICTC�MjßÀFÀPÀ��TGVOG[G�
DCáNCOÀáVÀ��-ÀUC�U�TGFG�QNFWMnC�D�[�M�RCTCNCT�
MC\CPOÀá��DW�MG\�KVJCNCV��KJTCECV�KáKPG�UQ[WPOWáVW��
%WOJWTK[GV¨VGP�UQPTC�KUG�FGOKT[QNNCTÀPÀP�KPáCCVÀPC�
[{PGNOKáVK��5KXCU�'T\WTWO�FGOKT[QNW[NC�DCáNC[CP�
O�VGCJJKVNKM�nCNÀáOCNCTÀ�I{UVGTFKßK�DCáCTÀ�XG�C\KONG�
FCJC�FC�D�[�O�áV���cQßW�\COCP�áCPVK[GNGTFG�
[CVÀR�MCNMCP��FGOKT[QNNCTÀ[NC�[GVKPOG[KR�$WTUC¨FC�
5�OGTDCPM¨ÀP�/GTKPQU��â\OKV¨VG�UGN�NQ\��5KXCU¨VC�
nKOGPVQ�HCDTKMCNCTÀPÀ��âUVCPDWN¨FC�FC�JCN�DKPCUÀPÀ�
KPáC�GVOKáVK��5Q[CFÀ�MCPWPW�nÀMVÀßÀPFC�������
MKNQOGVTG�FGOKT[QNW�F{áGFKßK�KnKP�#VCV�TM�VCTCHÀPFCP�
MGPFKUKPG�&GOKTCß�UQ[CFÀ�[CMÀáVÀTÀNUC�FC�Q������
[ÀNÀPFC�IC\GVGNGTFG�[C[ÀONCPCP�DKT�KNCPÀP�RGáKPG�
F�áGTGM�TQVCUÀPÀ�FGßKáVKTOKáVK�

âNCP�JGTMGUK��{\GNNKMNG�FG�Ká�CFCONCTÀPÀ�6�TM�*CXC�
-WTWOW¨PC��Q�\COCPMK�CFÀ[NC�6C[[CTG�%GOK[GVK¨PG�
CNÀPCECM�WnCM�KnKP�D�VnGUKPG�W[IWP�DCßÀáVC�
DWNWPOC[C�nCßÀTÀ[QTFW���*CDGTK�QMW[CPNCT�JGOGP�
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nCßTÀ[C�MCTáÀNÀM�XGTFK��MKOK�[CUVÀM�CNVÀPFCMK�
DKTKMOKáKPK�nÀMCTFÀ��MKOK�MWNCßÀPFCMK�M�RG[K��
6�EECTNCT�DCPMCFCMK�RCTCNCTÀPÀ�nGMVK��8GJDK�-Qn�DGá�
DKP�NKTC�DCßÀáNCFÀ��&GOKTCß�KUG�DCßÀáVC�DWNWPOCM�
[GTKPG�WnCM��TGVOGPKP�RGáKPG�F�áV���#XTWRC¨FCMK�
WnCM�HCDTKMCNCTÀPÀ�IG\FK��WnCM�VGMPQNQLKUK�JCMMÀPFC�
DKNIK�CNFÀ��cGMQUNQXCM[C¨FCP�DKT�HKTOC[NC�CPNCáÀT�
CPNCáOC\�FC�$GáKMVCá¨VC��áKOFK�&GPK\�/�\GUK�QNCTCM�
MWNNCPÀNCP�HCDTKMC[À�KPáC�GVVK��6�TM�*CXC�-WTWOW�
áKOFKFGP�QP�GßKVKO�WnCßÀ�KNG����RNCP{T�UKRCTKá�
GVOKáVK��7nCM�O�JGPFKUK�5GNCJCVVKP�#NCP¨NC�DKTNKMVG�
JGOGP��TGVKOG�DCáNCFÀNCT��KNM��TGVVKMNGTK�0W��&��
���VKRK��I{XFGUK�CN�OKP[WO�MCRNÀ��DCTÀáVC�[QNEW�
VCáÀ[CDKNGEGM��UCXCáVC�F�áOCPÀ�DQODCTFÀOCPC�
VWVCDKNGEGM�DKT�WnCMVÀ��#[NCT�U�TGP�JWOOCNÀ�
nCNÀáOCFCP�UQPTC�UQP�XKFC�FC�UÀMÀNFÀßÀPFC�WnCM�JGO�
CNÀEÀNCTÀPÀP�JGO�FG�OGTCMNÀNCTÀP�MCTáÀUÀPC�nÀMOC[C�
JC\ÀTFÀ���

#PECM�KáNGT�WOWNFWßW�IKDK�IKVOGFK��UCCVVG�����
MKNQOGVTG�JÀ\NC�DKP�MKNQOGVTG�WnCDKNGP�������OGVTG�
[�MUGNGDKNGP�WnCM�âP{P�¨FG�[CRÀNCP�FGPGOG�
WnWáWPFC��VCO�FC�KPKáG�IGnOKáMGP�JC[XCPNCTÀP�
IKTOGUKPK�GPIGNNGOGM�KnKP�RKUVKP�nGXTGUKPG�MC\ÀNCP�
JGPFGßG�nCMÀNFÀ��0GFGPK�RKNQVCL�JCVCUÀ[FÀ��$W�MC\C�
6�TM�*CXC�-WTWOW¨PWP�CPNCáOC[À�KRVCN�GVOGUKPG�
PGFGP�QNFW���

&GOKTCß�UCFGEG�WnCM�[CROCMNC�[GVKPOGOKá��DWI�P�
#VCV�TM�*CXC�.KOCPÀ�QNCTCM�MWNNCPÀNCP�CNCPFC�DKT�FG�
WnWá�UCJCUÀ���\GTKPG�FG�0WTK�&GOKTCß�){M�1MWNW��
WnCM�VCOKT�CV{N[GNGTK�XG�JCPICTNCT�[CRVÀTOÀáVÀ��
fßTGPEKNGTKPK��PKXGTUKVG�OG\WPNCTÀPFCP�UGnK[QT��
WnWá�GßKVKOK[NG�DKTNKMVG�WnCMNCTÀP�VGMPKM�[CRÀUÀPC�
FCKT�FG�DKNIK�XGTK[QTFW��&{PGOKP�%WOJWTDCáMCPÀ�
âUOGV�âP{P�¨P�P�QßWNNCTÀ�fOGT�XG�'TFCN�âP{P��FG�
{ßTGPEKNGTK�CTCUÀPFC[FÀ��
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�����[ÀNÀPÀP�DCáNCTÀ[FÀ��0C\KNNK�*CNMGXK¨PFG�CNGXNK�
DKT�VCTVÀáOC�DKVOGM�DKNOK[QTFW��-QPW�UCPC[KPKP�
FGXNGV�GNK[NG�OK�KPáC�GFKNGEGßK[FK��[QMUC�MQPW�
{\GN�VGáGDD�UG�OK�DÀTCMÀNOCNÀ[FÀ!�*CNMGXK¨PKP�Q�
I�PM��MQPWßW�%GNCN�$C[CT¨FÀ�XG�{\GN�VGáGDD�U��
UCXWPW[QTFW��$KT�CTC�MQPW�JCPIK�UGMV{TNGTG�
CßÀTNÀM�XGTKNGEGßKPG�IGNFK��6QRNCPVÀ[C�MCVÀNCP�
JGTMGU�0C\KNNK¨PKP�FQMWOC�UCPC[KUKPG�GX�UCJKRNKßK�
[CRCDKNGEGßK�MQPWUWPFC�JGOHKMKTFK��#PECM������
F�P[C�MTK\K�RNCPNCTÀ�CNV��UV�GVOKá��FGXNGV�GNK[NG�
UCPC[KNGáOG[K�\QTWPNW�MÀNOÀáVÀ��#NVÀ�[ÀN�{PEG�
[CRÀNCP�VCTVÀáOCNCTUC�áKOFK�OG[XGUKPK�XGTOG[G�
JC\ÀTFÀ��5�OGTDCPM�0C\KNNK¨[G�DKT�DCUOC�HCDTKMCUÀ�
KPáC�GVOKá��CnÀNÀá�I�P��QNCTCM�FC���'MKO������
I�P��DGNKTNGPOKáVK��

0G�\COCPFÀT�JCUVC[FÀ�/WUVCHC�-GOCN�#VCV�TM��COC�
nGXTGUKPFGMKNGT�W[CTÀNCTÀPC�TCßOGP�5�OGTDCPM�

0C\KNNK�6GMUVKN�-QODKPCUÀ¨PÀP�CnÀNÀáÀPC�MCVÀNOC[C�
MCTCTNÀ[FÀ��c�PM��DW�HCDTKMC�QPWP�GUGTK[FK��
HCDTKMCPÀP�OKOCTKUKPG�PGTGFG[UG�CFÀO�CFÀO�GáNKM�
GVOKáVK��$W�HCDTKMC�UCFGEG�0C\KNNK¨PKP�FGßKN��[GPK�
6�TMK[G¨PKP�TWJWPW��{\NGOKPK�FKNG�IGVKTK[QTFW��
-WTWNCP�UCFGEG�VGUKU�FGßKNFK��KnKPFG�DKT�*CNMGXK�
KPáC�GFKNOKá��UKPGOC�UCNQPW��URQT�MWN�D���QMWN��
CV{N[GNGT��JCOCO��HÀTÀP��[GOGMJCPG��DKP�MKáKNKM�
NQLOCP�M�n�M�DKT�JCUVCPG�FG�XCTFÀ��[CPK�0C\KNNK¨PKP�
KnKPFG�[GPK�DKT�0C\KNNK�KPáC�GFKNOKáVK��

#VCV�TM�HCDTKMCPÀP�MCRÀUÀPC�GNNGTKPFG�M�n�M�
RCOWM�UGRGVNGTK�VWVCP�nQEWMNCTÀP�CTCUÀPFCP�
[�T�[GTGM�IGNFK��(CDTKMC�O�F�T�P�P�W\CVVÀßÀ�CNVÀP�
CPCJVCTNC�MCRÀ[À�CnVÀ��UQPTC�FC�CPCJVCTÀ�MGPFKUKPG�
GáNKM�GFGP�%GNCN�$C[CT¨ÀP�EGMGVKPKP�OGPFKN�
EGDKPG�MQ[FW��¥#NVÀP�¦�FGFK�¥OKNNGVKP�JC\KPGUKPFG�
FWTWT�¦�����OCMKPG�nCNÀáOCM�KnKP�#VCV�TM¨�P�
KáCTGVKPK�DGMNK[QTFW��'OKT�XGTFK��OCMKPGNGT�
KáNGOG[G�DCáNCFÀ��$KT�CPFC�UCNQPW�FQNFWTCP�
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WßWNVW[NC�áCáÀTFÀ��DKT�U�TG�UGUK�FKPNGFKMVGP�UQPTC�
[CPÀPFCMKNGTG�F{P�R�¥âáVG��OWUKMK�DWFWT�¦�FK[G�
OÀTÀNFCPFÀ��*G[GECPÀ�NCDQTCVWCTÀ�I{T�PEG�FCJC�FC�
CTVVÀ��FCJC�HC\NC�XG�FCJC�MCNKVGNK��TGVKO�KnKP�FCJC�
KNM�I�PFGP�JC\ÀTNÀMNCT�VCOCONCPOÀáVÀ��#PNCáÀNCP�
DWI�P�P�UCPC[KUKPKP�IGNKáKOK�KnKP�DGN�DCßNCPCP�
#T�)G¨PKP�{PGOK�FCJC�Q�I�PNGTFG�MCXTCPOÀáVÀ��

$KT�5QX[GV�6�TM�KáDKTNKßKPKP��T�P��QNCP�HCDTKMCPÀP�
CnÀNÀáÀPFCP�UQPTC�MCFÀP�XG�GTMGM�KánKNGTKP�DKT�
{TPGM�Ká�IK[UKNGTK[NG�MCVÀNFÀßÀ�IGnKV�V{TGPKPK�K\NGFK�
#VCV�TM��[CPÀPFC�[GT�CNCP�$CáDCMCP�%GNCN�$C[CT��
âUOGV�âP{P��XG�)GPGNMWTOC[�$CáMCPÀ�(GX\K�
cCMOCM¨NC�DKTNKMVG��;ÀNFC�HCTMNÀ�TGPM�XG�FGUGPFG����
OKN[QP�OGVTG�DCUOC��TGVOGUK�RNCPNCPCP��FQMWOC��
FGUGP��ITCX�T��DCUMÀ�XG�DCUOC�D{N�ONGTKPFGP�
QNWáCP�HCDTKMCFC������KánK�nCNÀáCECMVÀ��
.QLOCPNCTFC�[GT�DWNCOC[ÀR�áGJKTFG�[CáC[CP�
KánKNGT�KnKP�¥IÀFÀ�IÀFÀ¦�FGPKNGP�DKT�FG�VTGP�UGHGTG�
MQPWNOWáVW��

*GT�CNVÀ�C[FC�DKT�0C\KNNK�JCNMÀPC�¥ÀUMCTVC�DCUOC¦�
FCßÀVCP�HCDTKMC�MÀUC�U�TGFG�MGPVKP�nGJTGUKPK�
FGßKáVKTOKá��PGTGFG[UG�JGT�I�P�HKNO�I{UVGTKOK[NG��
DCNQNCTÀ[NC��KánK�MQTQUWPWP�MQPUGTNGTK[NG�DCáMC�
V�TN��DKT�[CáCOÀP�FC�XCT�QNFWßWPW�I{UVGTOKáVK���

0C\KNNK�$CUOC�(CDTKMCUÀ������[ÀNÀPFC�
{\GNNGáVKTKNKPEG[G�MCFCT�[ÀNFC�[�\FG�������
MCRCUKVG[NG�nCNÀáOÀá�������[ÀNÀPFC�GNFG�GVVKßK�MCTNC�
6�TMK[G¨PKP�����D�[�M�KáNGVOGUK�CTCUÀPFC�����
UÀTC[C�[GTNGáOKáVK��5CFGEG�6�TM�FGßKN��4WU��$WNICT��
/CMGFQP��#NOCP��)�TE��DKPNGTEG�[CDCPEÀ�KánK[G�
FG�KUVKJFCO�UCßNC[CP�HCDTKMCPÀP��TGVKOK�\COCPNC�
[CXCáNCOÀá��OCMKPG�RCTMÀ�[GPKNGPOGFKßKKnKP�
TGMCDGV�I�E�P��FG�[KVKTOKáVK��

�����[ÀNÀPFC��TGVKOKPK�FWTFWßWPFC�KánK�
UC[ÀUÀ�UCFGEG���¨VK��$WI�P�#FPCP�/GPFGTGU�
gPKXGTUKVGUK¨PKP�MWNNCPÀOÀPFC�QNCP�HCDTKMC�6�TMK[G�
UCPC[K�VCTKJKPKP�UC[HCNCTÀPFC�[GTKPK�CNFÀ�
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6�TM�5KNCJNÀ�-WXXGVNGTK�������[ÀNÀPFC�DKT�KJCNG�CnVÀ��
QTFW[C�CUMGT�IK[UKNGTKPKP�FG\GPHGMVG�GFKNOGUKPFG�
MWNNCPÀNCECM�GV�X�OCMKPGUK�CNÀPCECMVÀ��/CMKPG�
6�TMK[G¨FG��TGVKNOK[QTFW��DW�PGFGPNG�KVJCN�GFKNGEGMVK��
&GOKT�cGNKM�âá�(CDTKMCUÀ�5CPC[K�XG�6KECTGV�#�à¨PKP�
KMKPEK�MWáCßÀ��*CTWV[CP�;CTOC[CP¨ÀP�QßNW�/KJTCP�
;CTOC[CP�KJCNG�JCDGTKPK�CNÀPEC�JG[GECPNCPFÀ��6GUKUNGTK�
QNFWMnC�D�[�MV���VTCORGVVGP�n{R�CTCDCUÀPC��CTC\{\FGP�
UQDC[C�JGT�V�TN��FGOKT�nGNKM��T�P�PG�KO\C�CVOÀáNCTFÀ��
PGFGP�DKT�FG�GV�X�OCMKPGUK��TGVOGUKPNGTFK!�#NGNCEGNG�
CV{N[G[G�IKTFK��WUVCNCTÀ�UGHGTDGT�GVVK�XG�DKTMCn�I�P�
KnKPFG�OCMKPG[K��TGVVK�

;CTOC[CP�FCJC�VGTK�MWTWOCFCP�OCMKPG[NG�DKTNKMVG�
5KNCJNÀ�-WXXGVNGT¨FG�CNFÀ�UQNWßW��;GVMKNK�MQOWVCP�
;CTOC[CP¨À�FKPNGFK��OCMKPG[K�KPEGNGFK��nCNÀáVÀTVVÀ��
'XGV��OCMKPG�JGT�áG[K[NG�VCOFÀ���UVGNKM�OCNK[GVK�KVJCN�
GFKNGEGMNGTFGP�FCJC�WEW\FW��COC�MQOWVCPÀP�DW�KáG�
CMNÀ�[CVOCOÀá�I{T�P�[QTFW��;KPG�FG�DKT�WOWV��DKTMCn�
I�P�DGMNGFK�;CTOC[CP��UGU�UQNWM�nÀMOÀ[QTFW��5QPWPFC�
QTFWPWP�MGPFKUKPK�CTCOC[CECßÀPÀ�MCDWNNGPFK��COC�
QPEC�nCDCUÀPÀP�JGDC�QNOCUÀPÀ�KUVGOK[QTFW��&�á�PF���
F�á�PF��XG�UQPWPFC�M�n�M��OCUWO�DKT�Q[WP�MWTOC[C�
MCTCT�XGTFK��

;CTOC[CP¨ÀP�DW�M�n�M�Q[WPW�KJCNG[G�MGPFKPK�[CDCPEÀ�
DKT�áKTMGV�QNCTCM�I{UVGTGTGM�IKTOGMVK��)KTFK�FG���UVGNKM�
JGTMGUG�FWFCM�WnWMNCVCECM�QTCPFC�HK[CV�MÀTCTCM�
KJCNG[K�CNFÀ��#PECM�áKOFK�[CNCPÀ�MGPFKPG�CßÀT�IGNOG[G�
DCáNCOÀáVÀ��C[TÀEC�IGTnGM�QTVC[C�nÀMCTUC�DCáÀPC�Ká�
CnÀNCDKNKTFK��;GPKFGP�5KNCJNÀ�-WXXGVNGT¨KP�MCRÀUÀPÀ�nCNFÀ��
-QOWVCPC�QNWR�DKVGPK�CPNCVÀR�¥$GP�DWPW�[GTNK�OCNÀ�GV�X�
OCMKPGUK�FG�QNCDKNGEGßKPK�KURCVNCOCM�KnKP�[CRVÀO�¦�
FGFK�¥)GTKUK�UK\FG��DWPFCP�UQPTC�DGPK�PG�[CRCTUCPÀ\�
[CRÀP�¦

5KNCJNÀ�-WXXGVNGT�[GVMKNKNGTK�DWPW�DKT�¥DG[C\�[CNCP¦�
QNCTCM�FGßGTNGPFKTFK��;CTOC[CP¨ÀP�KJCNGUK�KRVCN�
GFKNOGFK��1�FC�UCFGEG�GV�X�OCMKPGUK��TGVOGMNG�
MCNOCFÀ��UKU�DQODCUÀ��[CPIÀP�U{PF�TOG�CNGVKPG�FG�GN�
CVVÀ��5Q[CFÀ�MCPWPW�nÀMÀPEC�;CTOCP¨À�[GßNG[GP�/KJTCP�
$G[�1TVCM{[¨FG�[GPK�DKT�HCDTKMCPÀP�JC\ÀTNÀMNCTÀPC�
IKTKáOKáMGP������¨FG�J�M�OGV�8CTNÀM�8GTIKUK�MCTCTÀ�
CNFÀ��8GTIK[K�{FG[GOG[KPEG�FG�#áMCNG¨[G�nCNÀáOC�
MCORÀPC�I{PFGTKNFK��
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/KJTCP�;CTOCP�[ÀNOCM�PGFKT�DKNOK[QTFW��MCOR�
F{P�á��[CTÀO�MCNCP�HCDTKMCUÀPÀ�VCOCONC[CTCM�KNM�
[GTNK�CUHCNV�VCPMÀPÀ��TGVVK��*GR�KNMNGTG�KO\C�CVÀ[QTFW��
QVQOQVKM�VCXWMJCPG��{PFGP�[CPOCNÀ�UQDC��QVQOQDKN�
XG�MCO[QP�áQUGUK��*CVVC�KNGTKMK�[ÀNNCTFC�$QßC\KnK�
-{RT�U�¨P�P�KPáCUÀPFC�MWNNCPÀNCECM�{PIGTKNKONK�DGVQP�
MCNÀR�FC�;CTOCP¨ÀP�KO\CUÀPÀ�VCáÀ[CECMVÀ��$WI�P��n�PE��
MWáCMVCP�#TUGP�;CTOCP�VCTCHÀPFCP�[{PGVKNGP�HCDTKMC�
JCNC�KNMNGTG�KO\C�CVÀ[QT�XG�CßÀT�OCMKPG�UCPC[KPKP�
KJVK[CnNCTÀPÀ�MCTáÀNÀ[QT�
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Yüzyıllık s!yas! ve ekonom!k gel!#me, 
$stanbul’un çehres!n! de de"!#t!rm!#t!. 
M!mar!den gündel!k ya#amın alı#kanlıklarına 
her #ey sanay!le#meye çalı#an kente göre #ek!l 
alıyordu. Üstel!k sanay!le#me !#gücünü açı"a 
çıkarıyor, bu da kent! caz!be merkez! yapıp 
dalgalar hal!nde göçün kapısını aralıyordu. 
Kent! kontrol etmek g!tt!kçe zorla#ıyordu. 

Uluslararası #!rketler yüzyılın ba#ından 
!t!baren $stanbul’un !marına da el atmı#, 
de"!#!k projelerle devlet!n kapısını çalmı#tı. 
Bunlar arasında Sarayburnu-Üsküdar arasında 
b!r köprü !n#a etmek de vardı, ancak ekonom!k 
nedenlerle uygulanamayacaktı. %eh!r sonunda 
Alman ve Fransız #eh!r plancılarının Batı 
kentler!nden !zler ta#ıyan projeler!ne terk 
ed!lecek, o gün !ç!n son noktayı Fransız Henr! 
Prost koyacaktı. 1936’da $stanbul’a gelen Prost 
b!r yıl boyunca çalı#tı, ortaya çıkan planı 
hükümete sundu. 

Prost planında $stanbul’u üçe bölmü#tü: 
Sur !ç!, yan! esk! $stanbul, Beyo"lu-Galata 
ve Üsküdar-Kadıköy. Beyazıt, Em!nönü ve 
Taks!m’e meydanları yerle#t!r!rken sanay! 

bölges! olarak mevcut tes!sler!yle Hal!ç’! 
!#aret etm!#t!. Prost’un öner!ler!nden b!r! 
de kend!s!nden neredeyse b!r yüzyıl sonra 
faal!yete geçecek olan Yen!kapı-Salacak 
arasında tüp geç!tt!. Maçka Parkı, Radyo 
Ev!, Opera B!nası, Taks!m Gaz!nosu, Açık 
Hava T!yatrosu da bugün “Kongre Vad!s!” 
olarak tanımladı"ımız alana Prost tarafından 
yerle#t!r!lecek, sonrak! yıllarda da bu projeye 
sadık kalınacaktı. Projedek! tek ged!k, 
yüksekl!"!yle $stanbul Beled!ye b!nasıydı. 

Bugünün #eh!r planlamacılarının büyük 
kısmına göre Prost’un planları kent!n 
tar!h! dokusuna uygundu, tek uyumsuzluk 
sanay! bölges! olarak Hal!ç’! göstermes!yd!. 
Ancak o günlerde ne hükümet yetk!l!ler!, 
ne yerel yönet!c!ler ne de Prost’un kend!s! 
sanay!le#men!n ve $stanbul’un nasıl b!r rota 
!zleyece"!n! kest!reb!l!rd!. Hele bugünler! 
göreb!lmek b!r dah!n!n b!le muhayy!les!n!n 
sınırlarını a#ardı. Bu yüzden sanay!y! Hal!ç’ten 
uzakla#tırmak, Hal!ç’!n sanay! atıklarıyla 
k!rlenen suyunu tem!zlemek gelece"!n 
yönet!c!ler!ne dü#ecekt!… 

Yen! planda ula#ım a"ı da !hmal ed!lmem!#t!, 
çünkü artık $stanbullular yava# yava# da 
olsa korna ses!ne de alı#ıyordu. $lk otomob!l 
$stanbul’a 1900’ler!n sonunda gelm!#, üç ay 
Cadde-! Keb!r’de, yan! $st!klal Caddes!’nde 
b!r dükkânda serg!lenm!#t!. $lk sefer!ne 
1895’te Galata Rıhtımı’nın açılı#ında çıkan 
otomob!l kısa sürede devlet erkânının ula#ım 
aracına dönü#mü#, yoldan önce otomob!l!n 
gelmes! yüzünden de hem çok ses, hem de 
çok toz çıkarmı#tı. $lk kazasını 1910 yılında 
geç!r!p b!r k!#!n!n yaralanmasına yol açsa da 
kullanımı hızla artmı#, hatta toplu ula#ım 
araçları arasına katılmı#tı. Tünel yeters!z 
kalmı# olmalı k! !lk dolmu# sefer! 1931’de 
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Karaköy-Taks!m arasına konuldu. Kâhyalar 
“On kuru#a b!r adam,” d!ye yolcu ça"ırıyor, 
ücret tramvay parasına denk dü#ürüldü"ü 
!ç!n dolmu#lar hemen doluyor, sefer sayısı 
artıyor, hatta ba#ka semtlere yayılıyordu. 
%!md!, S!rkec!-Beyazıt hattı 25 kuru#tan, 
Kadıköy-Pend!k hattı !se 150 kuru#tan yolcu 
ta#ıyordu.  

Bugün oldu"u g!b! o günlerde de herkes!n 
ekonom!k durumuna, kültürüne göre b!r 
$stanbul’u vardı. Kent onca sava#a, kr!ze 
ra"men kozmopol!t yapısını koruyordu. 
Hemen hemen her ülken!n vatanda#ları 
Türk!ye’de ya e"lence dünyasına yön ver!yordu 
ya da ayak sesler! yava# yava# duyulan yüzyılın 
!k!nc! sava#ının !tt!faklarını olu#turuyordu. 

1936’da !stanbul’a gelen Fransız Henr" Prost b"r yıl boyunca 
çalı#tı$ı planında !stanbul’u üçe bölmü#tü: Sur "ç", yan" esk" !stanbul, 

Beyo$lu-Galata ve Üsküdar-Kadıköy.
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1876’da Zografos Efend! tarafından yaptırılan, 
b!r kısmı apartman da!res!, b!r kısmı dükkân 
olan b!na $stanbul’un !lk modern yapılarından 
b!r!yd!. Me#hur Degüstasyon Lokantası da !#te 
bu b!nadaydı ve “Batılı” $stanbulları kend!s!ne 
çek!yordu. B!na 1930’larda adını ç!çek 
mezadı yapılmasından alarak Ç!çek Pasajı’na 
dönü#ecek,  e"lencen!n, namı bugünlere de 
sarkan merkez! olacaktı. Or!ent Ekspres’!n 
yolcularını a"ırlamak üzere !n#a ed!len 
Pera Palas, $talyan büyükelç!l!"! tarafından 
önce konak olarak yaptırılan sonra otele 
dönü#türülen Park Otel $stanbul’un Batılı, 
ama zeng!n yüzüydü. Orta hall!ler !se Yüksek 
Kaldırım’ın ucuz oteller!n! ye"l!yor, buradak! 
gece kulüpler!nde e"len!yordu.  

$stanbullular den!z!n kıyısında ya#asalar da 
den!ze yabancıydılar. $lk den!z hamamları 
ancak 1850’lerde açılmı#, plaja g!tmek !se 
ancak Beyaz Ruslar mayolarıyla Florya 
sah!ller!nde yüzüp güne#lenmeye ba#layınca 
adetten olmu#tu.  Salı Pazarı, Moda, 
Kumkapı, Üsküdar, Büyükdere… Bo"az’ın 
dört b!r tarafı plajdı artık…1929’un kı#ında o 
plajlarda görülen manzara oldukça etk!l!yd!, 
$stanbullular #!md! den!ze g!rm!yor, den!z!n 
üzer!nde yürüyordu. %!ddetl! kı# Bo"az’ın 
sularını b!le dondurmu#tu. 

1920-30’lar hem Türk!ye’ye hem de $stanbul’a 
!lk heyecanları ta#ımı#tı. 1929’da Fer!ha Tevf!k 
!lk Türk!ye, üç yıl sonra da Ker!man Hal!s Ece 
hem Türk!ye hem dünya güzel! seç!lm!#t!. $lk 

1929 kı#ı Bo$az’ın sularını  
b"le dondurmu#tu. 

Foto$raf: Ceng"z Kahraman Ar#"v"
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m!ll! p!yango 1939’da çek!lm!#, !lk kez zeng!n 
olma umudu b!r el!n b!r torbadan çekt!"! 
rakamlara ba"lanmı#tı. Her yen!l!k b!r esk!y! 
s!l!p süpürüyordu, bazen gönüllü, bazen 
de yasaklı… Apartmanda ya#amak, kapıcı 
kullanmak kentl! olmanın #artlarındandı, e"er 
ya#anılan yer apartman de"!l de evse esk!n!n 
kafesler! sökülüp atılmalıydı. Çünkü 1934’te 
beled!ye pencerelerdek! kafesler! yasaklamı#tı. 

Bu renk, bu heyecan y!ne de bazı büyük 
kederler!n üzer!n! örtmeye yetm!yordu. 
$stanbulluların b!r bölümü hala sadece sa" 
kalab!lmen!n sava#ını ver!yordu. 16., 17. 
hatta 19. yüzyılın sonlarında b!le “kara ölüm” 
den!len veba  salgınlarıyla ba#a çıkmaya 

çalı#an kent #!md! de veremle bo"u#uyordu. 
Tıptak! teknoloj!ler vebanın sonunu 
get!rm!#t!, ama beslenmeyle do"rudan 
!l!nt!l! olan veremle hala ba#a çıkılamıyordu. 
Hastalı"ın tedav!s! !ç!n 1924’te Heybel!ada 
ve Üsküdar’da sanatoryumlar açılsa da 
hasta sayısıyla sanatoryumların yatak sayısı 
b!rb!r!n! kar#ılamıyordu. 1931-39 yılları 
arasında aralarında $stanbul’un da yer aldı"ı 
y!rm! !lde ço"u 15-25 ya#larında y!rm! 
b!n!n üzer!nde !nsan ya#amını y!t!rm!#t!. 
$stanbul’un veremle mücadeles! uzun 
sürecek, mevcut hastaneler!n yatak kapas!tes! 
yükselt!l!rken Maltepe’de de Süreyyapa#a 
Sanatoryumu faal!yete geçecekt!. 

Ker"man Hal"s Dünya Güzel" seç"ld"$" gün basına poz ver"yor.
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1945-46 yıllarında 
Beykoz Kundura Fabr"kası.
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1930’ların sonlarına yakla#ıldı"ında dünya 
hala 1929 kr!z!n!n etk!ler!yle bo"u#uyordu. 
Sanay!le#m!# ülkeler üret!mde artı#ı 
sa"lamı#, ama buna paralel b!r tüket!m 
gel!#t!r!lemed!"! !ç!n bu kez !#letmeler 
kend!ler!n! büyük b!r sıkıntının !ç!nde 
bulmu#tu. Hemen hemen her ülken!n 
dı# t!caret! açık ver!yor, ayrıca para 
hareketler!nde !st!krarsızlık görülüyordu. 
Çözüm !thalata uygulanan sınırlamalarla 
a#ılmaya çalı#ılıyor, takas uygulamasında 
ısrar ed!l!yordu. Kr!z, dünyayı yüzyılın !k!nc! 
sava#ına ta#ımakta gec!kmed! ve Almanya’nın 
Polonya’yı !#gal!yle geld!"!n! duyurdu. 
Bazı ekonom!stlere ve s!yaset  b!l!mc!lere 
göre !lk sava#tan sonra kurulan M!lletler 
Cem!yet!’n!n varlı"ı da yetmem!#, ekonom!k 
bunalım s!yas! anla#maların önüne geç!p 
dünyayı yen! b!r sava#a savurmu#tu. Asya, 
Avrupa, Amer!ka… H!çb!r kıta b!r kıyamet! 
andıran bu sava#tan muaf de"!ld!, !tt!faklar 
kurulup bozulacak ve tar!hte !lk kez kentler 
de b!rer cepheye dönü#ecekt!. 

Ankara Hükümet! daha sava# rüzgârları 
esmeye ba#ladı"ında kararını verm!#t!; 
taraf olmayacak, denge pol!t!kası 
!zleyecekt!. Almanya !le Sovyetler B!rl!"!’n!n 
yakınla#ması üzer!ne SSCB !le !l!#k! askıya 
alındı, 1939’da $ng!ltere ve Fransa’yla asker! 
!tt!fak kuruldu, 1941’de de Almanya !le 
kar#ılıklı saldırmazlık antla#ması !mzalandı. 
Ancak y!ne de sava#a hazırlıklı olunmalıydı, 
bunun !ç!n de seferberl!k ba#latıldı ve 
b!nlerce genç askere alındı. Bu devlet!n 
g!derler!n! arttırmakla kalmadı, tarımda 
ve sanay!de yen! b!r !#gücü kaybı yarattı. 
Dahası, daha çok para basılarak en'asyona 
kapı aralandı. 1939’da 307 m!lyon l!ra olan 
para dola#ımı 1942’de 543, b!r yıl sonra da 
765 m!lyona ula#mı#tı. 

1940’ta M!ll! Korunma Kanunu çıkarılarak 
!ht!yaç hal!nde devlet!n bazı üret!m mallarına 
el koyulmasına karar ver!ld!. Zonguldak, Soma, 
Tunçb!lek g!b! maden ocaklarında çalı#mak 
zorunlu hale get!r!ld!. Kanunun b!r amacı da 
sava# ko#ullarında ortaya çıkacak karaborsanın 
ve haksız kazancın önüne geçmekt!, çünkü 
fabr!kalardak! üret!m neredeyse durma 

1940’ta M"ll" Korunma Kanunu 
sonrası Zonguldak, Soma, 
Tunçb"lek g"b" maden 
ocaklarında çalı#mak 
zorunlu hale  
get"r"ld".
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noktasına gel!rken tarımda da üret!m dü#mü# 
ve gıda f!yatları oldukça yükselm!#t!. 

Sava# tüm ülkey! ted!rg!n ed!yordu, ama 
$stanbul d!ken üstündeyd!, çünkü Alman 
orduları Sovyetler B!rl!"!’ne do"ru !lerlerken 
Bulgar!stan’a g!rm!#t! ve saldırgan tutumu 
neden!yle rotasını #a#ırmayaca"ına da!r 
k!mseye güven verm!yordu. Türk!ye’ye 

saldırmayaca"ını, sınıra ell! k!lometreden 
daha fazla yakınla#mayaca"ını garant! ed!yor, 
ama bu da h!ç !nanılır görünmüyordu. 
Hükümet 1941 Mart’ında Trakya ve 
$stanbul’un bo#altılmasını kararla#tırdı. Tren 
ve gem!ler Anadolu’ya geçecekler!n ell! k!loya 
kadar olan e#yalarını ücrets!z ta#ıyacaktı. 
Pan!k büyüktü, ger! dönü#ün olup 
olmayaca"ı kest!r!lemed!"! !ç!n elde ne var 
ne yok, satı#a çıkarıldı. $k! ay sonra Trakya’da 
ya#ayan b!nlerce k!#! Anadolu yollarındaydı. 

Cepheler gen!#ley!p sava#ın nasıl ve ne 
zaman b!tece"! bel!rs!zle#t!kçe Türk!ye’n!n 
ekonom!s! de daha çok takas yöntem!yle 
dı# t!carete dayanır hale gelm!#t!. $ng!ltere 
ve Fransa’nın baskısıyla 1941’de Almanya’ya 
s!lah üret!m!nde kullanılan krom !hracatının 
durdurulması gel!r kalemler!nden b!r!n!n 
kaybed!lmes!ne yol açtı. 

Krom sava# ortamında en çok !ht!yaç 
duyulan madend! ve Türk!ye zeng!n 
yataklarıyla sava#an ülkeler!n hem !lg!s!n! 
çek!yor, hem onları tet!kte tutuyordu. Türk 
gem!ler!n!n Akden!z’dek! seyr! d!kkatle 
!zlen!yor, krom ta#ıyıp ta#ımadı"ını, hang! 
ülkeye g!tt!"! kontrol ed!l!yordu. Bu"day ve 
yulaf ta#ıyan Krom !s!ml! yük gem!s! sırf 
adından dolayı 1 N!san 1944’te batırılmı#, 
40 Türk den!zc!s! ya#amını y!t!rm!#t!. 
Türk!ye’den yükled!"! kromla yola çıkan 
Norveç bandıralı b!r vapur da Alman 
den!zaltıları tarafından torp!llenm!#, gem! 
batarken mürettebatından 13 k!#! sulara 
gömülmü#tü. 

Derv!# ve Yılmaz !s!ml! Türk bayraklı 
!k! motor !le Alman bayraklı T!sbe 
!s!ml! b!r vapur da aynı akıbete u"ramı# 
K!lyos açıklarında ülkes! saptanamayan 
den!zaltıların saldırısından güç kurtulmu#tu. 
$sveç !se Türk!ye’den üç gem! k!ralama 
kar#ılı"ında 15 b!n ton krom !stem!#, uzun 
süren pazarlıklardan sonra bu m!ktar be# b!n 
tona !nd!r!lm!#t!. 
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Almanya’ya krom !hracatının durdurulması 
üzer!ne Türk!ye rotayı d!"er Avrupa 
ülkeler!ne çev!rd!, $sv!çre’ye gem!ler!n ve 
trenler!n tam!r!nde kullanılacak aletler!n, 
otobüsler!n kar#ılı"ında bl!ster bakır 
(oks!tleneb!len yabancı maddelerden 
arındırılmı# bakır) !hraç ed!ld!. $ng!ltere’den 
de y!ne bl!ster bakır kar#ılı"ında savunma 
sanay!s!nde kullanılacak elektrol!t bakır 
alındı. $talya !le 1942’de yapılan anla#ma 
!se boru, ç!v!, tel g!b! !#lenm!# dem!r 
ürünler!n!n, kükürdün, sentet!k boyaların, 
otomob!l yedek parçalarının tarım 
ürünler! kar#ılı"ında takas ed!lmes!ne 
dayanıyordu. Macar!stan’la da pamu"a 
kar#ılık #eker anla#ması yoluna g!d!lm!#t!. 
Türk!ye’n!n genell!kle madenler!ne dayalı 
bu anla#malar görünürde !k! tarafın da 
çıkarlarını koruyordu, ancak maden alan 
ülkelerde f!yatlar oldukça yükselm!#, bu 
ülkeler!n devletler! ve tüccarları kazanırken 
takasa ba"lı kalan Türk!ye b!r hayl! kayba 
u"ramı#tı. 

Sava#an ülkeler!n tarım ürünler!ne ra"bet! 
!se seferberl!k neden!yle b!nlerce köylünün 
askerde olması yüzünden kar#ılanamamı#, 
dahası Türk!ye bu"day !thal etmek zorunda 
kalmı#tı. Devlet sava# yılları boyunca 

yatırımlarını daha çok tarıma kaydırmı#, 
daha b!l!nçl! ve modern b!r tarım e"!t!m! 
amacıyla Köy Enst!tüler!’n! kurmu#tu, ancak 
teknoloj!k yeters!zl!kler neden!yle üret!m ve 
ver!m !sten!ld!"! kadar artmamı#tı. Sonuçta 
!hracat artsa da faydalanan üret!c!ler de"!l, 
aracılarla, tüccarlar olmu#tu.

Hükümet bu nedenlerle sürekl! yen! 
kaynaklar ve önlemler arayı#ındaydı. 1942 
yılının ba#larında önce Ankara’da, sonra 
$stanbul’da ekmek karneye ba"landı. Orta 
ya#lılar B!r!nc! Dünya Sava#ı’nda da benzer! 
b!r durum ya#amı#lardı; sadece ekme"e 
de"!l, kuma#a, #ekere, tütüne eller!nde 
karne, saatlerce kuyruklarda bekley!p 
ula#manın ne menem #ey oldu"unu 
b!l!yorlardı, ama genç ku#aklar #a#kına 
dönmü#tü. 

Ba#larda 300 gram olan k!#! ba#ına 
ekmek, 175 grama !nd!r!l!nce #a#kınlıkları 
korkuya döndü. En çares!z kaldıkları 
anda ekmek karneler!n! satıyor, böylel!kle 
yoksulluklarıyla ba#a çıkmaya çalı#ıyorlardı. 
Dahası pek çok ürün artık karaborsadaydı. 
Hükümet!n üst üste yayınladı"ı genelgelere 
ra"men karaborsanın önü alınamıyor,  
cezaların artırılması da caydırıcı etk! 
yaratmıyordu. 

Hükümet gel!r kayna"ı pe#!nde yen! 
verg!lere yöneld!. Bu verg!lerden b!r! 
geçm!#!n “Yol Verg!s!”n!n yer!n! alan “%ose 
ve Köprüler Kanunu” oldu. Bu kanuna 
göre 18-60 ya# arası erkekler yılda on 
gün yol !n#aatında çalı#mak zorundaydı. 
Çalı#maktan kurtulmanın tek çares! vardı, 
on günlük çalı#maya de"er b!ç!len parayı 
ödemek. Kentlerde, özell!kle de $stanbul’da 
bu verg!den kurtulmanın çareler! kısa 
sürede bulundu, yolu gözlenen tahs!ldara 
kapı açılmıyor, kazara açılırsa da eve davet 
ed!lerek elde hang! y!yecek varsa önüne 
sunulan tahs!ldar para !stemeye utanıyordu!
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“%uursuz b!r t!caret davası, haklı sebepler! 
çok a#an b!r pahalılık belası bugün vatanımızı 
ıstırap !ç!nde bulunduruyor… Acı !le 
hatırlamalıyız k! m!llet!n !#ler!n! tanz!m 
etmek yolunda Cumhur!yet hükümet!n!n sarf 
ett!"! gayretlere !k! seneden ber! cem!yet!m!z 
tarafından h!ç yardım ed!lmem!#t!r. $#te bugün 
hallolacak !lk mesele, umum! !t!mat havasının 
!ade ed!lmes!d!r. Bulanık zamanı b!r daha ele 
geçmez fırsat sayan esk! batakçı ç!&l!k a"ası 
ve el!nden gelse tene*üs ett!"!m!z havayı 
t!caret metaı yapmaya yeltenen gözü doymaz 
vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları 
pol!t!ka !ht!rasları !ç!n büyük fırsat sayan 
ve hang! yabancı m!llet!n hesabına çalı#tı"ı 
bell! olmayan b!rkaç pol!t!kacı, büyük b!r 
m!llet!n bütün hayatına küstah b!r surette 
kundak koymaya çalı#maktadırlar. Üç 
be# yüz k!#!y! geçmeyen bu !nsanların 
vatana kar#ı a#!kâr olan zararlarını g!dermek 
yolu elbette vardır. T!caret!n ve !kt!sad! 
faal!yetler!n serbestl!"!n! bahane ederek m!llet! 
soymak hakkını h!ç k!mseye, h!çb!r zümreye 
tanımamalıyız…”

Oldukça sert bu cümleler 1942 Kasım’ında, 
TBMM’n!n açılı# tören!nde Cumhurba#kanı 
$smet $nönü’nün a"zından dökülüyordu. Bu 
sözler!n k!m! hedef aldı"ı da b!rkaç ha&a 
sonra ortaya çıktı ve “Varlık Verg!s!” yürürlü"e 
sokuldu. Verg!n!n amacı k!m!ler!ne göre 
sava#ın ekonom!k zararlarını telaf! edeb!lmek, 
k!m!ler!ne göre sermayey! m!ll!le#t!rmekt!. 
Servet sah!b! herkes verg! kapsamına g!r!yordu, 
ama daha çok gayr!müsl!mler etk!lend!. Yüzde 
70’! $stanbullu 114 b!n verg! mükellef!nden 
toplam 465 m!lyon l!ra tahakkuk ed!lse de 
ancak 314 m!lyon l!ra tahs!l ed!leb!ld!. Verg!s!n! 
ödeyemeyenler !se A#kale’ye gönder!ld!. 
Borçlarını burada yol !n#aatında çalı#arak 
ödeyeceklerd!, ancak g!denlerden 21’! ya#lılık 

ya da hastalık neden!yle ya#amını y!t!rd!.  
Verg! ma"durlarının daha çok gayr!müsl!mler 
olması hem muhalefet!n hem de uluslararası 
kurulu#ların tepk!s!n! çekt!. Protestolar üzer!ne 
uygulama 16 ay sonra kaldırılsa da Türk!ye’n!n 
s!yas! ve ekonom!k tar!h!nde, özell!kle de 
$stanbul’un ruhunda der!n yaralar açtı. 
Ku#aktan ku#a"a aktarılan bu yara bugünün 
sanay!c!ler!n!n de belle"!ne yerle#t!. 

$shak Alaton !#te o sanay!c!lerden b!r!. Tüccar 
babası Hay!m Alaton’a !k! ayrı verg! da!res! 
toplamda seksen b!n l!ra verg! borcu çıkartmı#, 
Osmanbey’dek! !k! odalı da!reye gelen hac!z 
memurları evde ne var ne yoksa götürmü#tü. 
Ev !le dükkândak! e#ya ve mallar borcu 
ödemeye yetmed!, 500 l!ralık açık neden!yle 
Hay!m Alaton A#kale’ye gönder!ld!. 
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Jak Kamh! de Varlık Verg!s! tanıklarındandı. 
Kamh!’ye göre verg!n!n sorumlusu dönem!n 
Cumhurba#kanı $smet $nönü de"!l, Ba#bakan 
%ükrü Saraço"lu’ydu ve bazı hatalar “kasıtlı” 
olarak yapılmı#tı. Hem t!caretle u"ra#an hem 
de gem! ve lokomot!f parçaları üreten babası 
ve amcası kend!ler!ne tahakkuk ed!len verg!y! 
ödeyemem!#, amcası öne çıkıp A#kale’ye 
g!tmey! üstlenm!#t!. “Merak etmey!n,” dem!#t! 
yola çıkmadan önce a!les!ne, “Sa" sal!m ger! 
dönece"!m, b!raz spor yapaca"ız, o kadar.” 
Ancak g!tt!kten b!r ha&a sonra ölüm haber! 
gelm!#t!. 

“Varlık Verg!s! Türk!ye’n!n ayıbıdır, ama 
mecbur!yet!d!r de. Türk!ye’n!n bütçes! kaynak 
bulmak zorundaydı.” Bu sözler 1940’lı 
yıllarda $stanbul De&erdarlı"ı’nda tahakkuk 
kât!pl!"! yapan bugünün sanay!c!s! Mehmet 
%uhub!’ye a!t. %uhub!’ye göre ayıbı yaratan 
verg!y! uygulama yükümlülü"ünün val!lere 
ve de&erdarlara ver!lmes!. Masa ba#ında, 
b!r gecede alınan kararlar bazen gülünç 
sonuçlara da yol açab!l!yordu, örne"!n !#! 
kepenkler! ya"lamak olan b!r gayr!müsl!me 
“ya"cı” d!ye kazancının kat kat üzer!nde 
verg! tahakkuk ett!r!l!yor, hatta $stanbul’da en 
büyük verg! b!r boncukçuya, Sepon C!van’a 
kes!l!yordu. %uhub!’ye göre Varlık Verg!s!’yle 
b!r servet transfer! ya#anmı#, b!r Rum’a 
a!t sabun fabr!kası sırf yer! !y! d!ye, yan! 
Em!nönü’nde d!ye !#! b!lmeyen b!r! tarafından 
satın alınırken b!r ba#kası b!rkaç tezgâhla 
aldı"ı !pl!k atölyes!n! büyük b!r fabr!kaya 
dönü#türmü#tü. 

Sonunda verg!n!n sermayen!n 
“m!ll!le#t!r!lmes!” amacıyla çıkarıldı"ını 
dü#ünenler haklı çıktı, sermaye el de"!#t!rd!. 
Verg!s!n! ödeyemeyen gayr!müsl!mler!n satılan 
mallarının yüzde 67’s!n! Müslüman Türkler, 
yüzde 30 kadarını da devlet kurumları almı#tı. 
El de"!#t!ren mülkler arasında Beyo"lu !le 
tar!h! yarımadadak! yapılar a"ırlıktaydı. 

Varlık Verg"s"’n" ödeyemeyenler"n ev 
e#yaları satı#a çıkarılmı#tı, 1943.
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Varlık Verg!s! devlete gel!r sa"lamı#tı belk!, 
servet de el de"!#t!rm!#t!, ama mevcut 
sanay!ye de sert b!r darbe !nd!rm!#t!. 
Gayr!müsl!mlerden alınan tes!sler!n b!r kısmı 
Türk g!r!#!mc!ler!n kullanımına geçse de sava# 
neden!yle yeterl! ver!m alınamıyordu. 

Bu kötümser tablonun ortasında tek tük de 
olsa hamle yapan !#letmeler d!kkat çek!c!yd!, 

hem de sava#ın göbe"!nde yanıp kavrulan 
ülkelerden, takas yöntem!yle ta#ınan 
teknoloj!yle. Bu !#letmelerden b!r! de Nar!n 
A!les!’ne a!tt!. Hal!t Nar!n, çocuklu"una denk 
dü#en o günler! #öyle aktaracaktı:

“Harp sırasında b!ze Polonya’dan dört halı 
tezgâhı geld! vagonlarla. Almanların bütün 
Avrupa’yı !#gal ett!"! dönemde ver!lm!# 
s!par!#. Babamın Polonyalı b!r montörle 

!smet !nönü, 
Trabzon T"caret 
L"ses"’nde…
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o tezgâhların kuru#unu !zled!m. B!z daha 
o günlerde Japonların fabr!kanın !ç!nde 
patenle g!d!p geld!"!n!, !#ler! öyle hallett!"!n! 
duymu#tuk. Bu ben!m kafamda büyük b!r yer 
etm!#t!.”

K!m!ler! de sava#ın yarattı"ı yoksunlukları akıl 
ve b!lg!yle alt etmeye çalı#ıyordu. Jak Kamh!, 
babasının b!r arkada#ının hammadde yoklu"u 
neden!yle last!k fabr!kasını kapatmanın e#!"!ne 
gelmes!ne tanıklık etm!#t!. Babasıyla arkada#ı 
konu#urken onları d!nlem!#, aklına o sıralar 
okudu"u k!taptan ed!nd!"! b!r b!lg! gelm!#t!. 
Ger!s!n! Kamh!’den d!nleyel!m:

“Hemen yanlarına g!tt!m. Neden hurda 
kauçuklardan rejenere (yen!den üretmek)  
yapmıyorsunuz, d!ye sordum. Ne oldu"unu 
b!lm!yordu. K!tabı verd!m. Fransızcası zayı&ı 
okuyamadı, ben okuyup anlattım, ama y!ne 
olmadı. ‘Gel’ ded!, ‘otur bana rejenerey! !mal 
et.’ Ben de ett!m ve böylece Türk!ye’dek! 
kauçuk fabr!kalarının kapanmasını önled!k.”

Necmett!n B!tl!s’!n 1955’te kurdu"u 
%ark Mensucat tes!sler! de sava#tan 
!zler ta#ıyacaktı. $pl!k t!caret! yaparken 
dokuma !#!ne soyunan B!tl!s döv!z yoklu"u 
neden!yle boya apre alamayınca b!r fabr!ka 
kurmak !stem!#, b!r arkada#ının öner!s!yle 
Zeyt!nburnu’nda b!r fabr!ka k!ralamı#tı. 
Almanların kurdu"u, sava# ba#layınca 
kapatıp g!tt!"! fabr!ka da tekst!l sektörüne 
göre organ!ze ed!lm!#t! ve mak!neler! hala 
!#l!yordu. “Mak!neler b!z!m çalı#tı"ımız 
fabr!kalardan çok daha güzeld!, fabr!ka da 
dört dörtlüktü” d!ye anlatıyordu B!tl!s. “B!raz 
çabayla orasını mükemmel b!r fabr!ka hal!ne 
get!rd!k. Ürünler!m!z de %ark Mensucat 
olarak güzel b!r !s!m yaptı.”

Yen!lmez sanılan Alman ordusu ger! 
çek!ld!"!ne göre sava#ın da sonu 
görünmü#, $nönü’yü sava#a katılmadı"ı 
!ç!n “Erkekler!m!z!n erkekl!"!n! öldürdün,” 

d!ye suçlayan muhalefet!n ses! kısılmı#tı. 
Bu öyles!ne b!r muhalefett! k!, gazetelerde 
kö#e yazarlarının söz düellosundan çıkıp 
çocukların d!ller!ne b!le dolanmı#tı. B!r yurt 
gez!s! sırasında $nönü’nün kar#ısına d!k!len 
b!r çocuk, “Ben sen! sevm!yorum,” d!ye 
seslenm!#t!, “Sen b!z! ekmeks!z bıraktın.” 
$nönü’nün yanıtı tar!he sava# boyunca !zled!"! 
pol!t!kanın s!mges! olarak yerle#ecekt!: “Belk! 
s!z! aç bıraktım, ama babasız bırakmadım.” 

Türk!ye b!raz da $ng!ltere’n!n zorlamasıyla 
1944’te Almanya !le !l!#k!s!n! kesme kararı 
almı#, $stanbul’dak! Almanlar Kır#eh!r’e 
zorunlu !kamete gönder!lm!#t!. Denge 
pol!t!kasından sava# sonunda, b!raz da sava# 
sonrası olu#acak yen! dünya har!tasında yer 
alab!lmek !ç!n vazgeç!lm!#, 23 %ubat 1945’te 
Almanya ve Japonya’ya sava# !lan ed!lm!#t!. 
B!rkaç ay sonra da b!nlerce k!#!n!n ölümü 
pahasına Amer!ka H!ro#!ma ve Nagazak!’ye 
atom bombası atmı#, bu da 60 m!lyonu 
a#kın !nsanın ya#amını y!t!rd!"! sava#ın sonu 
olmu#tu. 

$stanbullular sava#ın b!tt!"! haber!n! radyodan 
aldı. Bu sona en çok sev!nen #üphes!z 
Cumhurba#kanı $smet $nönü’ydü. O"lu Ömer 
$nönü’nün arkada#ı Jak Kamh!’ye anlattı"ına 
göre haber! alınca sev!nçle yer!nden kalkmı#, 
dans etm!#t!… Artık dünya !ç!n de Türk!ye 
!ç!n de yen! b!r dönem ba#lıyordu. $#!n gerçe"! 
sava# b!tmeyecek, “so"uk sava#”a dönü#ecekt!. 
Sovyetler B!rl!"! !le ABD’n!n önderl!"!nde 
dünya !k! kutba ayrılacak, s!yasete oldu"u 
kadar ekonom!ye de bu kutupla#ma yön 
verecekt!…
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Türk!ye sava# boyunca uygulanan denge 
pol!t!kasıyla bu kez e"!t!lm!#, ülkes!n! !ler!ye 
ta#ıyacak genç ku#a"ını korumu#, onları 
tar!h!n sayfalarında b!rer rakama dönü#mekten 
kurtarmı#, ayrıca sava# boyunca !hracatın 
!thalattan daha fazla olması neden!yle altın ve 
döv!z rezervler!nde b!r!k!m sa"lamı#tı. %!md! 
yüzü yen!den gelece"e dönme, ekonom!ye yen! 
dünyayla uyumlu b!r yön verme zamanıydı. 
Ancak henüz altın ve döv!z b!r!k!m!n! sanay!ye 
dönü#türecek güçlü b!r sanay! burjuvaz!s! 
görülmüyordu. Anla#ılan ekonom!de b!r 
süre daha söz hakkı devlette olacaktı. Sadece 
Türk!ye de"!l, Avrupa ülkeler! de ancak devlet!n 
ekonom!y! yönlend!reb!lece"!n! dü#ünüyordu, 
ama öncel!k sava#ın yarattı"ı tahr!batı 
g!dermekteyd!.

Çözüm sava#tan sonra oldukça gür b!r sesle 
yen! dünyanın s!yaset ve ekonom! sahnes!ne 
g!ren ABD’den geld!. Daha sava# sürerken 
Amer!ka’nın Bretton Woods kent!nde 44 
ülken!n tems!lc!ler!n!n katıldı"ı b!r !kt!sad! 
toplantı yapılmı#, Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ve !ler!de Dünya Bankası olarak tanımlanacak 
Uluslararası $mar ve Kalkınma Bankası’nın 
kurulması kararla#tırılmı#tı.  Toplantıda alınan 
kararlardan b!r! de doların uluslararası para 
b!r!m! olmasıydı. IMF paranın uluslararası 
!#ley!#!n! düzenleyecek, Dünya Bankası !se 
sava#ın Avrupa’da yarattı"ı tahr!batı g!derecekt!. 
ABD #!md! Do"u Avrupa’dak! ülkeler!n 
Sovyetler B!rl!"! paralel!nde b!r pol!t!ka 
!zlemes!, Ç!n’de komün!st b!r yönet!m!n !kt!dara 
gelmes! üzer!ne bu program kapsamında, önce 
dönem!n devlet ba#kanı Truman’ın adıyla 
anılan Truman Doktr!n!, ardından Marshall 
yardımıyla hem Avrupa ülkeler!ne, hem 
de SSCB’ye co"raf!k olarak yakın Türk!ye, 
Yunan!stan g!b! ülkelere yardım kararı almı#tı. 
O sıralar Türk!ye de Sovyetler B!rl!"!’n!n tehd!d! 
altındaydı. 

Sovyet l!der! Stal!n Kars ve Ardahan’ı, Bo"azları 
kullanım hakkını !st!yor, aks! takd!rde Türk!ye-
SSCB Dostluk ve Tarafsızlık Antla#ması’nı 
tek tara'ı bozaca"ını söylüyordu. ABD, 
kend! ülkes!nde vefat eden Türk!ye’n!n büyük 
elç!s! Mün!r Ertegün’ün cenazes!n! M!ssour! 
adlı donanmanın en büyük sava# gem!s!yle 
$stanbul’a göndererek hem Türk!ye’ye b!r jest 
yaptı hem SSCB’ye gözda"ı verd!. 5 N!san 
sabahı saat sek!zde $stanbul l!manına gelen 
M!ssour! co#kuyla kar#ılandı, gem! adına pul 
ve s!gara çıkarıldı, sokaklar tem!zlend!, e"lence 
merkezler!n!n sayısı ve !#lev! ço"altıldı, her yer 
bayraklarla donatıldı. M!ssour! dört gün sonra 
l!mandan ayrılırken hem Türk!ye’n!n hem 
$stanbul’un tar!h!nde der!n !zler bırakaca"ının 
farkında b!le de"!ld!… 

Türk!ye Marshall Yardımı’ndan yararlanmak 
!ç!n !lk ba#vurdu"unda ABD bu !ste"! II. Dünya 
Sava#ı’nın tahr!batını do"rudan ya#amadı"ı 
gerekçes!yle ger! çev!rm!#t!. Sovyetler B!rl!"!’n!n 
tehd!d! üzer!ne f!kr!n! de"!#t!rd!, Türk!ye 
de yardımdan yararlanacak ülkeler l!stes!ne 
alındı. Yardım m!ktarı olarak 100 m!lyon 
dolar bel!rlense de kısıtlamaya g!d!lerek 69 
m!lyon dolarlık teknoloj!k destek sa"lanması 
kararla#tırıldı. 

ABD’l! uzmanların bel!rled!"! alanlarda 
kullanılacak destek Batılı ülkeler!n Türk!ye’ye 
b!çt!"! rolü b!r kez daha ortaya serd!, 
yardımın yüzde 60’ı tarıma aktarıldı. B!nlerce 
traktör $stanbul l!manına get!r!ld!kten sonra 
Anadolu’ya da"ıtıldı. Traktörle tarım semeres!n! 
vermekte gec!kmed!, Türk!ye kısa sürede 
dünyanın sayılı bu"day üret!c!ler! arasında 
yer aldı. Ancak ba#ta traktör d!"er tekn!k 
yardımların bakımının ve yedek parçalarının 
tem!n!n!n yardım kapsamı dı#ında tutulması 
bütçey! oldukça sarsacak, ülke ekonom!s!n! 
sıkıntıya sokacaktı. 

1952 yılına kadar süren ve 352 m!lyon dolara 
ula#an yardımlar ABD konsoloslukları 
aracılı"ıyla yardım alan ülkeler!n vatanda#larına 
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da duyuruldu. “Mar#al Planı ve S!z” ba#lıklı 
Türkçe bro#ürlerde planın ney! amaçladı"ı 
anlatılırken “Amer!ka’nın Avrupa’dak! menfaat! 
!kt!sad! oldu"u kadar da s!yas!d!r. Avrupa 
memleketler! en !y! an’anev! mü#ter!ler!m!z 
olup dünya t!caret!n!n gel!#mes!nde müh!m 
b!r rol oynamaktadırlar. Avrupa’dak! durum 
bozulmakta devam etseyd!, bütün Amer!kan 
t!caret! bundan mutazarrır olurdu. $hracatımız 
m!ll! ekonom!m!z!n bel kem!"!n! te#k!l 
etmekted!r.” den!l!yordu, “Bu sebeptend!r k!, 
Amer!kan malları !ç!n daha büyük b!r Pazar 
olab!lecek kuvvetl! ve sa"lam b!r Avrupa 
meydana get!rmen!n menfaat!m!z !cabı oldu"u 
a#!kardır. Bundan maada, dünya te#k!latındak! 
üyeler!n hürr!yet ve !st!klaller!n! desteklemek 
hususunda B!rle#m!# M!lletler’e kar#ı taahhüde 
g!rm!# bulunmaktayız.” 

1950 tar!hl! bro#ürün Türk!ye’yle !lg!l! 
bölümünde !se otuz b!nden fazla tarım 

alet! yardımı yapıldı"ı, bu aletler! kullanan 
köylüler!n üret!mler!n! dört kat attırdı"ı 
söylen!yordu. Melez mısır ek!m!n!n, pamuk 
kal!tes!n!n stardard!ze ed!lmes! öner!l!rken 
Türk!ye ekonom!s!ne b!r kez daha rota 
ç!z!l!yordu:

“Tarım mahsuller!n!n artması, Türkler !ç!n 
daha bol gıda tem!n! meseles! oldu"u g!b! 
Mar#al Planı m!lletler! !mal ett!kler! e#yaları 
Türk bu"day, ya"lı tohumları, fındık, fıstık 
ve cev!z, meyve ve bes!l! hayvanları !le 
de"!#t!rmeye çoktan tara&ardırlar. Mamul 
e#yaya !ht!yacı olan Türk!ye kar#ılı"ını tarım 
mahsuller!n! satmak suret!yle ödeyeb!l!r. 

Toprak mahsuller!n!n artması, makul satı# 
s!yaset!n!n tatb!k! ve malların yüksek vası&a 
olması sayes!nde Türk!ye, !ht!yacı olan 
mamul malları cezp edeb!l!r. Büyük Br!tanya, 
Belç!ka, Fransa ve Almanya g!b! Mar#al Planı 

1952 yılına kadar süren 
Marshall yardımının  

amacı “Mar#al Planı ve  
S"z” ba#lıklı Türkçe 

bro#ürlerde  
anlatıldı.
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memleketler!yle t!caret yaparak, !ht!yacı 
olan esas mak!neler! tem!n etmek suret!yle 
Türk!ye, kömürü daha ucuza mal edeb!lmek, 
çel!k, mensucat fabr!kalarını, balıkçılık ve 
so"uk hava depoları sanay!n! gen!#leteb!lmek 
!mkânını bulab!l!r.”

Marshall yardımı uyguluna dursun Türk!ye’de 
“barı#” dönem!yle b!rl!kte s!yas! ger!l!mler 
de b!r kez daha su üstüne çıktı. Bu ger!l!m!n 
nedenler!nden b!r! de Türk!ye’n!n çok part!l! 
s!steme geç!p geçmeyece"!yd!. Çok part!l! 
s!stem!n denend!"! 1924’ten bu yana, yan! y!rm! 
b!r yıldır !kt!darda hep CHP vardı, övgüyü de 
ele#t!r!y! de o üzer!ne topluyordu. Daha sava#ın 
ayak sesler!n!n uzakla#maya ba#ladı"ı günlerde, 
1945’!n 19 Mayıs’ında yaptı"ı konu#mada 
Cumhurba#kanı $smet $nönü daha fazla 
demokras! vaat ed!yor, “Harp zamanlarının 
!ht!yatlı tedb!rlere lüzum gösteren darlıkları 
kalktıkça, memleket!n s!yaset ve f!k!r hayatında 

demokras! prens!pler! daha gen!# ölçüde hüküm 
sürecekt!r.” d!yordu. $nönü aynı konu#masında 
sanay!le#meye de de"!nm!#, özell!kle de tekn!k 
e"!t!me vurgu yapmı#tı: 

“Vatanda endüstr!n!n gel!#mes!n! 
sa"lamayı, meden! b!r m!llet olmanın temel 
#artlarından sayıyoruz. Kömürü, dem!r!, 
kromu, bakırı olan b!r memleket!n endüstr! 
kurmaması !mkânsızdır. Az ölçüde meydana 
get!reb!ld!"!m!z eserler!n harp yıllarında 
esk!s!ne nazaran b!ze ne kadar kudret verd!"!n! 
denem!# bulunuyoruz. Hesapsız !ht!yaçlarımızı 
g!dereb!lmek !ç!n, endüstr!le#me hareketler!ne, 
gücümüzün yett!"! hızla devam edece"!z. 
Bu !#te de en kıymetl! çare, b!lg! ve ö"ret!m 
meseles!d!r. Onun !ç!n harp yıllarında da 
tekn!k ö"ret!mde aldı"ımız oldukça gen!# 
te#ebbüsler! bundan sonra daha z!yade 
gen!#letece"!z. Öyle sanıyoruz k!, endüstr!de 
madd! vasıtalara olan !ht!yacı tem!n etmekten, 

1950 tar"hl" “Mar#al 
Planı ve S"z” bro#ürünün 

Türk"ye’yle "lg"l" bölümünde  
köylüler"n üret"mler"n"  

dört kat attırdı$ı 
söylen"yordu.
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ö"ret!m ve uzmanlık !#ler!nde ba#arılar elde 
ed!lmes! daha zor ve daha ehemm!yetl!d!r. Onun 
!ç!n m!llet!m!z! tekn!kç! olarak yet!#t!rme, !lk 
basama"ından yüksek dereces!ne kadar her 
alanı kaplayan #ekl!yle en kıymetl! amacımız 
olacaktır.”

$nönü tekn!k e"!t!m vaad!nde bulunurken 
!ht!mal aklının ucundan, kurulu#u 1773’e 
dayanan, den!zc!l!k, !n#aat mühend!sl!"!, 
m!marlık alanında e"!t!m yapan, 1934’te 
bünyes!ne mak!ne ve elektr!k mühend!sl!kler!n! 
ekleyen Mühend!shane-! Bahr-! Hümayun’un 
($mparatorluk Den!z Mühend!shanes!) $stanbul 
Tekn!k Ün!vers!tes! adı altında gen!#lemes! 
yatıyordu. Gelecektek! on yıllarda sadece ülke 
ekonom!s!ne de"!l, s!yaset!ne de yön verecek 
!s!mler! yet!#t!recek olan $TÜ Türk!ye’n!n 
sanay!le#meye verd!"! önem!n b!r s!mges! olacaktı.

Aynı günlerde Mecl!s’te “Ç!&ç!y! Toprakla#tırma 
Kanunu” adı altında görü#ülen toprak 
reformu tartı#maları oldukça sert geç!yor, 
%ükrü Saraço"lu hükümet!n!n öner!s!ne bazı 
m!lletvek!ller! tepk! göster!yordu. En sert 
konu#malardan b!r!n! yapan Aydın M!lletvek!l! 
Adnan Menderes part!den !hraç ed!l!nce 
kend!s!yle aynı kader! payla#an Fuat Köprülü, 
Celal Bayar ve Ref!k Koraltan’la b!rl!kte 
Demokrat Part!’y! kurdu. Kısa sürede köylü 
#eh!rl!, sanay!c! !#ç!, kadın erkek herkes bu 
yen! part!y! !kt!dara ta#ımaya hazırlandı. 1946 
yılında yapılan seç!mlerde part!ye büyük üm!t 
ba"lanmı#tı, ama 465 m!lletvek!ll!"!nden ancak 
54’ünü alab!ld!. K!m!ler!ne göre hem seç!m 
s!stem! hem de sonuçlar #a!bel!yd!, günlerce, 
hatta yıllarca konu#ulup tartı#ılacaktı.

â56#0$7.�â-6â5#6�-10)4'5â
$kt!dar da muhalefet de Türk!ye’n!n gelece"!n! 
sanay!le#mede görüyordu, ama nasıl b!r 
yol tutturulaca"ı bel!rs!zd!. Sanay!c!s!nden 
bürokratına, akadem!syen!nden !#ç!s!ne herkes!n 

b!r dü#ünces!, b!r yol planı vardı, ama ülke !ç!n 
hang!s!n!n daha gerçekç! oldu"u konusunda 
kafalar karı#ıktı. 

$#te hem bu karı#ıklı"a son vermek, hem de 
devlet!n sanay!le#medek! yer!n! bel!rlemek üzere 
$stanbul’da b!r !kt!sat kongres! düzenlenmes! 
kararla#tırıldı. Bu $zm!r $kt!sat Kongres!’nden 
sonra en büyük, en gen!# kapsamlı ve bel!rley!c! 
b!r kongre olacaktı. Kongren!n $stanbul Tüccar 
Derne"!’n!n öncülü"ünde $stanbul T!caret 
Odası, $stanbul Sanay! B!rl!"!, Türk!ye $kt!satçılar 
Derne"! ve Türk Ekonom! Kurumu’nun 
katılımıyla 1948 yılının 22-27 Kasım günler!nde 
yapılması kararla#tırıldı. Kongren!n genel 
sekreter! Ahmet Hamd! Ba#ar altı ay süren 
hazırlıkları de"erlend!r!rken “Bu kongre !kt!sad! 
ve mal! mevzularda söz söyleyecek, karar verecek 
en salah!yetl! topluluktur. Burada alınacak 
kararları f!!l!yat sahasına koymakla sadece b!zler 
de"!l, bütün memleket vaz!fel!d!r.” d!yordu “E"er 
Türk!ye’de m!ll! hâk!m!yet esasına dayanan ve 
kuvvet!n! e(ârı umum!yeden alan b!r rej!m 
ya#ayacaksa bu kongren!n kararları bugün 
olmazsa yarın behemehal tatb!k ed!lecekt!r.” 
Sadece Ba#ar !ç!n de"!l, düzenleyenler ve 
katılımcılar !ç!n bu kongre hem kend!ler!n!n hem 
ülken!n gelece"! demekt!.

Taks!m Beled!ye Gaz!nosu’nda Hasan Al! 
Yücel, Ref!k Koraltan, Celal Bayar g!b! 
m!lletvek!ller!n!n de katılımıyla ba#layan 
kongren!n havası gerçekten de $zm!r $kt!sat 
Kongres!’n! andırıyordu. Dü#ünceler oldukça 
farklı ve renkl!yd!. K!m!ler! devlet!n ekonom!k 
pol!t!kalarını, daha do"rusu uygulamalarını 
topa tutuyor, k!m!ler! tam l!beral b!r ekonom!k 
pol!t!ka talep ed!yordu. K!m!ler! devlet deste"! 
olmadan sanay!le#men!n !mkânsızlı"ından dem 
vuruyor, k!m!ler! Türk!ye’n!n memur sayısının 
300 b!n! a#tı"ını anımsatıp bürokrat!kle#men!n 
yarattı"ı hantallıktan yakınıyor, k!m!ler! devlet 
yatırımlarının tarım alanında yo"unla#masını 
öner!rken k!m!ler! devlet!n özel sektörün 
a"ırlıklı oldu"u alanlardan uzak durmasını 
!st!yordu... 
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B!r!nc! Mecl!s’!n m!lletvek!ller!nden, 
kongren!n de düzenley!c!s! Ahmet Hamd! 
Ba#ar devletç!l!"! savunanların ba#ında 
gel!yordu, ona göre ekonom!de devletç!l!k 
tar!hsel b!r zorunluluktu. L!beral kanadın 
en güçlü tems!lc!s! !se Celal Bayar’dı. $# 
Bankası’nın kurucularından ve !lk genel 
müdürü Bayar Cumhur!yet’!n kurulu#undan 
bu yana l!beral ekonom!y! savunuyor, bunun 
!ç!n ba#ta $smet $nönü, devletç! ekonom!y! 
savunanlarla kar#ı kar#ıya gelmekten 
çek!nm!yordu. 1929 kr!z!n!n ardından 
uygulamaya geç!len devletç! ekonom!n!n 
sürekl!l!k kazanmasından duydu"u end!#ey! 
sık sık d!le get!r!yor, #!rketler!n de devlet!n de 
yapaca"ı !#ler oldu"unu vurguluyordu. Bayar’la 
aynı dü#ünce ve end!#eler! ta#ıyan Atatürk 
1932’de Bayar’ı $kt!sat Bakanlı"ı’nın ba#ına 
atamı#, b!r de kutlama mesajı göndererek 
kes!n ve rad!kal adımlar atması !ç!n 
yüreklend!rm!#t!. Atatürk mesajında “$çt!ma! 
heyet!m!z!n bütün !# bölümler! sah!pler!n! 
aynı faydalı alaka !le bu yolda el ele verm!#, 
omuz omuza dayanmı#, b!r hedefe yürüyen 
sam!m! yolculuk yapmak, devlet!n !kt!sat 
!#!nde yorgunlu"unu azaltmak ve muva*ak!yet 

zamanını kısaltmak !ç!n tek çared!r.” d!yordu. 
$# Bankası çevreler!n!n de deste"!yle yola 
çıkan Bakan Bayar’ın programında !lk sırada 
sanay!le#me !le kend! !ç!nde bütünlük gösteren 
b!r ekonom!k yapı kurmak vardı. 1937’de 
y!ne Atatürk’ün !ste"!yle ba#bakan koltu"una 
oturdu"unda !se kurdu"u hükümet Türk!ye’n!n 
!lk l!beral hükümet! olarak de"erlend!r!lm!#t!. 

Bayar #!md! kongrede y!ne görü#ler!n! 
savunuyor, sanay!c!ler!n de deste"!n! alıyordu. 
Altıncı günün sonunda tartı#maların sonucu 
okundu"unda Bayar’ın etk!s!n! görmek h!ç de 
zor de"!ld!:

“Devlet bundan böyle amme mah!yet!ne ha!z 
olmayan !#letmelere devam etmemel! ve yen! 
tes!sler ve yen! tevs!ler yapmamalı ve mevcut 
!#letmeler! peyderpey husus! te#ebbüslere 
ve kooperat!'ere devretmek üzere esaslar 
hazırlamalıdır.”

Kongre basında da büyük yankı bulmu#, 
!kt!dara yakın yayın organları ekonom!de 
devletç!l!"! savunmayı sürdürürken 
d!"erler! kongrede alınan kararların tümünü 
desteklem!#t!. Onlara göre devlet yol, okul, 
posta ve r!skl! alanlar g!b! yatırımlardan 
çek!lmel! pazar ekonom!s!ne fırsat tanımalıydı. 
Kongren!n sonuçları TBMM’ye de ta#ınmı#, 
!kt!dar 1950 yılında düzenlenecek $kt!sat 
%urası’na Ekonom! Genel Mecl!s! kurarak 
hazırlanacaklarını b!ld!rm!#t!. 1949 yılı bütçe 
görü#meler! sırasında özelle#t!rme y!ne 
gündeme get!r!lm!#, “Akmayan b!rer çe#me 
hal!ne gelen $kt!sad! Devlet Te#ekküller!’n!n 
tedr!cen halka, m!llete ve #!rketlere mal 
ed!lmes! zamanı gelm!#t!r. Ucuzluk, bolluk 
meydana gelecek, bu memleket! refaha 
götürecekt!r, buna !nanınız!” den!lm!#t!. 
$kt!sad! Devlet Te#ekküller!’nden, sonrak! 
tanımıyla K$T’lerden en çok yakınılan 
Sümerbank ve 1935’te yer altı kaynaklarını 
de"erlend!rmek üzere kurulan Et!bank’tı. 
Hükümet, Türk!ye $kt!sat Kongres! olarak da 
tanımlanan kongrede alınan kararlara kulak 
verse de ancak !k! yıllık ömrü kalmı#tı. 
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“Alo, alo. Muhterem Sam!ın. Burası $stanbul 
Tels!z Telefonu…” $stanbullular E#ref %ef!k’!n 
ses!nden bu anonsu !lk kez duyduklarında 
tar!h 6 Mayıs 1927’yd!. S!rkec!’de Büyük 
Postane’den yayın yapan $stanbul Radyosu, 
kend!s!nden yakla#ık altı ay sonra yayına 
geçen Ankara Radyosu’yla b!rl!kte kısa b!r 
sürede Türk!ye’n!n ses! solu"u olup çıkmı#tı. 
Evlerde gramofonları yerler!nden eden 
radyoların en parlak zamanı $k!nc! Dünya 
Sava#ı yılları oldu. Evlerde, kahvelerde 
kulaklar radyoya dayanıyor, cızırtılı sesler 
arasında Alman ordusunun hang! ülken!n 
sınırına dayandı"ı, Church!ll’!n, Stal!n’!n, 
H!tler’!n, Mussol!n!’n!n neler söyled!"!, 
Japonların Pearl Harbor saldırısından sonra 
sava#a katılan ABD’n!n tutumu, $nönü’nün 
açıklamaları, hükümet!n kararları anla#ılmaya 
çalı#ıyordu. Bütün b!r ülke sank! gelece"!n! 
radyoya ba"lamı#tı. Sava# yıllarında 
karartma geceler!n!n a"ırlı"ı da radyodan 
yükselen Müzeyyen Senar’ın, Ham!yet 
Yüceses’!n, Nev!n Dem!rdö"en’!n sesler!yle 
yumu#atılıyordu. 

S!nemalarda göster!len f!lmlerle de sava#ın 
seyr!n! !zleyen $stanbullular Alman 
ordularının ortalarına kadar !lerled!kler! 
Sovyetler B!rl!"!’nden çek!ld!"!n! ö"ren!nce 
der!n b!r nefes almı#lardı. Çünkü sava# 
yılları boyunca apartman aralarında sebze 
yet!#t!rmek, arkasına boydan boya s!yah 
kalemle ç!zg! çek!lerek ayakta çorap varmı# 
süsü vermek zorunda kalmı#lardı.

Sava# yıllarında $stanbul b!r yanıyla kasaba, 
d!"er yanıyla metropol görünümündeyd!. 
Galata, Pera ve Beyo"lu kent!n metropol, 
Fat!h, Kadıköy g!b! merkeze yakın 
sayılab!lecek semtler !se kasaba yüzünü 
serg!l!yordu. Metropolde yen! zeng!nler!n 
bulu#ma mekânları aynı zamanda sava#ta 
kend!ler!ne daha çok !# dü#en ajanların 
hareket alanıydı. Alman Büyükelç! Von 
Papen, dönem!n yıldız oyuncusu Cah!de 
Sonku dah!l pek çok tanınmı# s!manın 
bulu#ma yer! !se Rejans’tı. Kasabalarda !se 
hala develerle kömür ta#ınıyor, süt beyg!rler 
sayes!nde sokak aralarına g!r!yordu. Bugün 
Vatan Caddes! olarak b!ld!"!m!z alanda, 
bahçıvanlar Tana#, Andr!ko ve Panayot’un 
ürett!"! sebze ve meyveler hem tazel!kler! hem 
de ucuzluklarıyla çevre sak!nler!n!n !mdadına 
yet!#!yordu. Pek çok semte beled!ye otobüsü 
seferler! ancak 1940’ların sonunda konulmu#, 
kent!n sanay!le#me çabalarına ula#ım deste"! 
sa"lanmı#tı.

Bo"az sırtlarında yapıla#manın ba#ladı"ı, 
Levent’!n yerle#!me açıldı"ı 1940’lı yılların 
!mar hareketler!n! Do"an Kuban #öyle 
özetl!yordu:

“... $stanbul’un örgütlenmem!# b!r mekânsal 
yapısı vardı, çünkü kapladı"ı alan b!r 
m!lyondan az b!r nüfus !ç!n çok gen!#t!, ula#ım 
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a"ı yeters!zd!. Kırdar’ın (Lütf!) çabalarına 
kar#ı $stanbul m!lyonluk b!r kent olarak 
endüstr!n!n gereks!n!mler!ne kar#ılayab!lecek 
alt yapıya sah!p de"!ld!. Konut standartları 
dü#ük, yapılar esk!yd!. Sava# yılları ardından 

hükümet yen! yapıları özend!recek yasalar 
çıkarttı. Fakat hızlı de"!#!m !ç!n gerçek 
b!r özend!rme, ülken!n s!yasal yapısının 
de"!#!m!nden kaynaklandı. Cumhur!yet Halk 
Part!s! 1950 seç!mler!n! kaybetm!#t!.” 

Radyoların en parlak zamanı !k"nc" Dünya Sava#ı yılları oldu. Karartma 
geceler"n"n a$ırlı$ı da radyodan yükselen Müzeyyen Senar’ın, Ham"yet Yüceses’"n, 

Nev"n Dem"rdö$en’"n sesler"yle yumu#atılıyordu.
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Nejat Eczacıba#ı, Cumhurba#kanı Celal 
Bayar ve beraber"ndek" heyete Eczacıba#ı 
Levent !laç Fabr"kası’nı gezd"r"yor, 1952.
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Türk!ye s!yaset!nde 1946 seç!mler!nden 
sonra ya#ananlar önünde sonunda çok 
part!l! s!steme geç!lece"!n!n belges!yd!. 
Muhalefet part!s! DP, CHP’y! her adımında 
tak!p etm!#, çokça da ele#t!rm!#t!. Bu arada 
seçmen! de !hmal etmem!#, hemen her 
!lde te#k!latlanıp toplumla ba"ını daha 
da güçlend!rmeye çalı#mı#tı. Bu ba" 14 
Mayıs 1950’de tartıya çıkacak, !kt!darın el 
de"!#t!r!p de"!#t!rmeyece"! görülecekt!. 
Oldukça renkl!, b!r o kadar da ger!l!ml! 
m!t!nglerden sonra sandık ba#ına g!d!ld!. 

Yusuf H!kmet Bayur da 1948’de kurulan 
M!llet Part!s!’n!n ba#kanı olarak adaydı, 
ama asıl çek!#me $nönü !le Menderes 
arasında ya#anıyordu. Türk!ye bu 
seç!mlerde !lk kez s!yas! reklamcılı"a, 
radyonun seç!m aracı olarak kullanılmasına, 
m!t!ng atı#malarına tanık oluyordu. 
Sandıktan“Yeter! Söz M!llet!n” sloganıyla, 
“Her mahalleye b!r m!lyoner” vaad!yle 
güçlü b!r kampanya yürüten DP çıktı. 416 
m!lletvek!l!yle !kt!dara gelm!#, toplumun 
part!den beklent!s!n! de büyütmü#tü. 

DP’n!n seç!m beyannames!n!n ekonom! 
bölümü 1948 $stanbul $kt!sat Kongres!’nden 
!zler ta#ıyordu. Serbest p!yasa ekonom!s!ne 
geç!lecek, çok mecbur kalınmadıkça 
yen! kamu kurulu#ları kurulmayacak, bu 

alanlarda özel sektöre a"ırlık ver!lecek, hatta 
bazı kamu kurulu#ları özelle#t!r!lecekt!. 
$lk !craatlarından b!r! !se sava# yıllarında, 
özell!kle Varlık Verg!s! neden!yle b!r!ken 
yerl! sermayey! yatırımlara aktarmak üzere 
g!r!#!mc!ler! desteklemek olacaktı. Bu amaçla 
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M!lletlerarası $mar ve Kalkınma Bankası’nın 
ç!zd!"! çerçevede Sına! Kalkınma Bakanlı"ı 
ardından da Sına! Kalkınma Bankası kuruldu. 

Serbest p!yasa ekonom!s! dünyayla entegre 
olmayı gerekt!r!yordu.  40’lı yılların sonunda 
Sovyetler B!rl!"! tehd!d!n! bertaraf etmek 
!ç!n ABD !le kurulan !y! !l!#k!ler! b!raz daha 
gen!#letmek !steyen DP, NATO’ya (Kuzey 
Atlant!k Savunma Paktı) g!rmey! bu alanda 
öneml! b!r kazanım olarak görüyordu. Ancak 
Türk!ye’n!n bu arzusu Kore Sava#ı’ndan sonra 
gerçekle#t!r!leb!lecekt!. 1950-53 yılları arasında 
ya#anan sava#a Türk!ye be# b!n!n üzer!nde 
asker gönderecek, 1952’de de NATO’ya 
alınacaktı.

Kürsüde Adnan Menderes, kalabalıkta heyecan ve umut...
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Demokrat Part!’n!n !kt!dara gelmes! toplumun 
bütün kes!mler!nde ho#nutlukla kar#ılanmı#, 
Kore Sava#ı’na katılmanın dı#ında neredeyse 
bütün karar ve uygulamaları kabul görmü#tü. 
Bu kabulün neden! part! programında yer 
alan demokrat!kle#me vaatler!yd!. $k!nc! 
Dünya Sava#ı sırasında ya#anan yokluklar, 
yolsuzluklar, sava# zeng!nler!n!n türemes!, 
madenc!l!k g!b! bazı !# kollarında çalı#ma 
zorunlulu"u get!r!lmes!nden solu"u kes!len 
toplum DP’n!n vaatler!yle umutlanmı#, 
kend!n! de"!#!me hazırlamı#tı. Part! 
programı ekonom!de oldu"u kadar sosyal 
hayatta da dünyayla paralel b!r ç!zg! !zl!yor, 
demokras!den söz ed!yor ve demokras!y! #öyle 
tanımlıyordu: 

“Part!m!z demokras!y! m!ll! menfaate ve !nsan 
hays!yet!ne en uygun b!r prens!p olarak tanır 
ve Türk m!llet!n!n s!yasal olgunlu"una !nanır. 
Gen!# ve !ler! manası !le demokras! bütün 
devlet faal!yetler!nde m!ll! !radey! ve halkın 
menfaat!n! hak!m kılmak, yurtta#ın ferd! ve 
!çt!ma! bütün hak ve hürr!yetler!ne sah!p 
olmasını gerçekle#t!rmek, yurtta#lar arasında 
hukuk e#!tl!"!n!, kar#ılıklı saygı ve sevg!y! ve 
!kt!sad! menfaatlerde aheng! sa"lamaktır.” 

Programda, !nsanlık onuruna yara#ır 
toplumdan söz ed!l!rken, ya#lılık, hastalık, 
sakatlık g!b! b!rey! çalı#maktan alıkoyan 
durumlarda devlet!n devreye g!rece"!nden 
söz ed!l!yordu. $kt!sad! çıkarlardak! ahenk 
b!r cümle olmanın ötes!ne ta#ınıp kooperat!f, 
send!ka, meslek örgütler! ve dernek kurma 
hakkı tanınıyordu.  

1952’de $stanbullu sanay!c!ler !#te tanınan 
bu haklardan yola çıkarak b!r araya gelmeye 
karar verd!. Aslında bu uzun zamandır 
arzulanan b!r durumdu, t!caret odalarının 
bünyes!nde !#leyen bürokrat!k !#lemler, 
sanay!n!n gel!#mes!yle b!rl!kte a"ırla#mı#, 

sanay!c!ler!n ba"ımsız b!r yapılanmaya 
g!tmes! #art olmu#tu. Öte yandan sanay! 
yatırımlarıyla b!rl!kte sanay!c!n!n sorunları 
da artmı#tı. En temel sorunlardan b!r! 
hammaddeyd!. Tekst!l üret!m!nde kullanılan 
yün bulmakta zorlanılıyor, Anadolu’dan 
toplanan yün çoraplar sökülüp battan!yel!k 
!pl!k hal!ne get!r!l!yor ve battan!ye tezgâhlarına 
ver!l!yordu. Kuma# üret!m!nde de benzer yol 
!zlen!yor, y!ne Anadolu’dan kuma# parçaları 
get!r!lerek !pl!"e dönü#türülüyor,  bu !pl!klerle 
yen!den kuma# üret!l!yordu. Metal sanay!c!ler! 
!se sac !thalatı aksayınca esk! var!ller! kes!p sac 
olarak kullanıyordu. Döv!z tahs!sler! gec!k!nce 
resm! kurda 2.80 l!ra olan dolar karaborsadan 
15-20 l!raya alınıyordu.

 Kısacası, elektr!kten suya, ula#ımdan verg!lere 
sanay!c! pek çok cephede ayakta kalma ve 
üretme sava#ı ver!yordu. Sorunlara o güne 
kadar 1943’te kurulan Sanay! B!rl!"!’nde çözüm 
aranıyor, ama yetm!yordu. Part! programına 
dayanarak hükümet nezd!nde görü#meler! 
ba#latan sanay!c!ler, yasa de"!#!kl!"!n!n 
yapılaca"ına da!r söz almakta gec!kmed!. Ama 
gel!n önce Sanay! B!rl!"!’n!n nasıl çalı#tı"ını, 
hang! sorunlarla bo"u#tu"unu hem b!rl!k 
hem de Sanay! Odası !ç!nde yer alan tar!hç! ve 
oyun yazarı Adnan G!z’!n kalem!nden, Sanay! 
Odası’nın Sanay! derg!s!nde yayımlanan 
yazısından okuyalım: 

“Uzun harp yıllarında çok çalı#mı# ve 
yıpranmı# b!r sanay! vardı. Ama bu sanay!n!n 
ses!n! duyuracak b!r organ yoktu. Hükümetle 
özel sektör arasında devamlı b!r !l!#k! 
kurulamıyordu. T!caret ve sanay! odaları 
b!rer resmî tesc!l bürolarıydı. Genel kât!pler!, 
hükümete ba"lıydı. $#ler, Hükümet pol!t!kasına 
göre yürütülürdü. 1943 yılında M!llî Korunma 
Kanununa dayanılarak kurulan $stanbul 
ve $zm!r Sanay! B!rl!kler! de y!ne devlet 
otor!tes!ne göre düzenlenm!#lerd!. Ba"ımsız ve 
güçlü b!r te#ekkül olamamı#lardı. Ama odalara 
nazaran, sanay!n!n dertler! !le daha çok 
!lg!lenmek !mkânını bulmu#lardı. Sanay!c!ler, 
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!SO’nun kuruldu$u b"na, IV. Vakıf Han.
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h!ç olmazsa b!rl!klerde !çler!n! döküyorlardı. 

$stanbul Sanay! B!rl!"! olarak, Bahçekapı’da 
Dördüncü Vakıf Hanı’nın, dördüncü katında 
ser!n ve mav! den!ze bakan dört, be# odamız 
vardı. B!r umumî kât!p ve sek!z, on memurdan 
!barett!k. B!rl!"e devamlı olarak gelen üyeler 
arasında çok !lg! çek!c! k!mseler bulunuyordu. 
H!lm! Na!lî Barlo, Ya#ar ve S!mon Ç!kva#v!l! 
Karde#ler, Fuad Fazlı 
Akgün, Z!ya 
$nankur, Sel!m ve 
Zübey!r Seyhun, 
Ata Ref!", $sma!l 
D!lber, $brah!m 
Cem!l Koyuncu, 
Harun Her!#, Nur! 
Abdurrahman 
Malta, $hsan Altıok, 
Al! Nusret Co#ansu, 
B!can Ba"cıo"lu, 
Kemâl Döner, %ak!r 
Zümre, Haydar 
Kaynak, S!mon 
Arhanyan, Abdullah 
B!natlı, Fuat Taylan, 
Faruk Gürtunca, Agop 
Ke#!#, Sabr! Özarslan 
b!rl!"e sık gelen ve 
çalı#malara katılan 
üyeler!m!zd!.

B!rl!"!n $dare Heyet! üyeler! 
ço"unlukla a"ırba#lı ve sess!z k!mselerd!. 
Günün #artları de"!#t!kçe, davaları daha 
kuvvetle d!le get!recek ve savunulab!lecek 
yen! #ahs!yetler arandı. Bu vası'ara sah!p 
olarak Kâzım Arın, Ref!k Bezmen, Sadık 
B!gat ve b!rl!"!n son yıllarında Hasan Derman 
te#ekküle katıldılar.

Kâzım Arın olgun ve tecrübel! b!r #ahs!yett!. 
Odanın kurulu#undan sonra Mecl!s ve 
Yönet!m Kurulu Ba#kanlı"ı yaptı. Ref!k 
Bezmen söz de"!l, dü#ünce adamıydı. $dare 
Heyet! toplantılarında güzel kokulu p!po 
tütününü karı#tırırken veya kâ"ıtlara renkl! 

ç!zg!ler ç!zerken konu#ulanları d!kkatle d!nler, 
dü#ünceler!n! kısa ve kes!n cümlelerle !fade 
ederd!. Bezmen, Sadık B!gat’ın konu#masına 
hayrandı. B!gat konu#unca onu sevmemek, 
etk!s! altında kalmamak güçtü. Ne güzel 
yüzü, gür Atatürk ka#ları vardı. Aya"a 
kalkar, gülümseyerek, rahat, rahat saatlerce 
konu#ab!l!rd!. Bazen #!ddetle savundu"u b!r 

f!kr!n ardından, b!r de 
bunun aks! tez! vardır, 
d!ye !k!nc! b!r f!kr! !ler! 
süreb!l!rd!… 

Demokrat!k hareketler 
ba#layınca, umum 
müdür ve müste#ar 
sev!yes!ndek! yüksek 
memurların ardından 
ekonom! ve t!caret 
bakanlarının 
z!yaretler! ba#lamı#tı. 
Yüksek sev!yedek! 
memurlarla 
alelacele toplantılar 
tert!p ed!l!rd!. Bu 
toplantılarda B!rl!"! 
ço"unlukla Sadık 
B!gat, M!that 
Reca!, $lham! 
Naf!z Pam!r, 
Cudî B!rtek 

g!b! sanay!c!ler tems!l ederd!. Neler 
söylenmez, neler konu#ulmazdı bu 
toplantılarda. B!z genç memurlar saatlerce 
zabıt tutardık. Saatlerce söylenen dü#ünceler 
arasında çok real!st, faydalı görü#ler olurdu. 
Ama net!cede h!ç b!r #ey de"!#mez, h!çb!r 
f!kr!n uygulandı"ı görülmezd!. O halde n!ç!n 
bu zahmete g!r!l!rd!? Bunu cevaplandırmak da 
güçtü.

Bakanların toplantıları, daha gen!# b!r kadro 
!le T!caret Odasının Mecl!s salonunda 
yapılırdı. Bu salonda zamanın bakanlarından 
Fuad S!rmen’!n, Atıf $nan’ın, Tahs!n Bek!r 
Balta’nın, Cav!t Ek!n’!n sanay!c!lerle yaptı"ı 
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müh!m toplatıları hatırlıyorum. En heyecanlı 
ve hareketl!s! Fuad S!rmen’!n toplantısı 
olmu#tu. Sanay!c!ler!n, tahd!tlerden, döv!z 
darlı"ından ve en çok özel tekst!l sanay!ne 
kar#ı, hükümet!n Sümerbank fabr!kalarını 
korumasından yakındı"ı günlerd!. Fuad S!rmen, 
devlet sektörünün en kuvvetl! elemanlarını 
beraber get!rm!#t!. Sanay!c!ler acı tenk!tlerde 
bulundular. Ama bu tenk!tler b!r zümreden 
z!yade müesseseler! !lg!lend!r!yordu. %!kâyetler 
b!tt!kten sonra S!rmen, kurmay heyet! arasında 
zek! ve pırıl, pırıl gözler! !le konu#ulanları 
d!nleyen Sümerbank Umum Müdürü Hulk! 
Al!sbah’ı konu#turmu#, Al!sbah !dd!aları b!rer 
b!rer reddetm!# ve münazarayı gal!ba hükümet 
ek!b! kazanmı#tı. 

Bütün çalı#malara ra"men b!rl!"!n durumu !y! 
de"!ld!. Üye a!datı -b!r dayana"ı olmadı"ından- 
günden güne dü#üyordu. M!llî Korunma 
Kanunu’nun kaldırılaca"ından, b!rl!kler!n 
la"ved!lece"!nden bahsed!l!yordu. Ne zaman 
böyle b!r tasalı dev!r ba#lasa hemen sarılaca"ımız 
b!r cankurtaran s!m!d! vardı: Muamele Verg!s!. 
B!rl!"!n kurulu#undan ber! umumî kât!pl!k 
görev!n! yapan Hal!t Güleryüz, derhal Muamele 
Verg!s!n!n tad!l! çalı#malarına devam maksadıyla 
zümreler!n -o zaman meslek kom!teler!ne 
zümre hey’et! den!rd!- toplantıya ça"rılmasını 
emrederd!. Raportörler harekete geçer ve 
Muamele Verg!s! konusu durgun ve end!#el! 
havayı b!r süre da"ıtırdı. 

B!rl!"!n son yıllarında Muamele Verg!s!’n! 
kend!ne b!r mücadele konusu olarak seçen 
çok heyecanlı b!r üye te#ekküle katıldı. Dü"me 
Fabr!katörü Al! Hüsnü Türko"lu. Türko"lu 
esk! b!r askerd!. Çabuk heyecanlanır, ses!n! 
yükseltt!"! zaman bütün b!r salonu !nleteb!l!rd!. 
Muamele Verg!s!’nden ve onun yarattı"ı 
yolsuzluklardan o kadar yılmı#tı k!, her 
konu#masında bu konuya takılır, çalı#maları 
yeters!z buldu"u !ç!n b!rl!"e b!le hücum ederd!. 
N!hayet günün b!r!nde, Muamele Verg!s! sess!z 
sedasız çek!ld! g!tt!. O tar!hte Sanay! Odası 
kurulmu# ve b!z Oda’ya geçm!# bulunmasaydık, 

her halde müh!m b!r konumuzu kaybetm!# 
olacaktık.”

Sonunda $stanbullu sanay!c!ler!n !ste"! 
gerçekle#t! ve hükümet sadece $stanbul’da 
de"!l, sanay!n!n güçlü oldu"u !llerde de, o !l!n 
sanay!s!ne yön verecek, sorunlarına çözüm 
arayacak sanay! odalarının kurulmasına da!r 
yasayı onayladı. M!adını dolduran Sanay! 
B!rl!"! artık yer!n! sanay! odalarına bırakmaya 
hazırlanab!l!rd!. 

Müstak!l (ba"ımsız) sanay! odalarının 
kurulmasına da!r 5590 sayılı yasa 1950 yılının 
Mart ayında yayımlandı"ında $stanbul Sanay! 
B!rl!"! hala çalı#malarını sürdürüyordu 
ve sanay! odasının kurulması !ç!n gerekl! 
adımları da b!rl!k yönet!c!ler! atmı#tı. Yasaya 
göre odanın kurulab!lmes! !ç!n o bölgedek! 
sanay!c!ler!n!n yüzde 60’ı yazılı ba#vuruda 
bulunmak zorundaydı. Ba#vuruları Sanay! B!rl!"! 
memurları tak!p ed!yor, fabr!kaları kapı kapı 
gezerek d!lekçe alıyorlardı. 750’ye yakın d!lekçe 
toplandı"ında bu $stanbul’dak! sanay!c!ler!n 
yüzde 73’ünü bulmu#tu b!le. B!r yıl süren bu 
çalı#malardan sonra $stanbul Val!l!"!’nden gelen 
yazıyla 8 N!san 1952’de $stanbul Sanay! Odası’nın 
kurulmasına !z!n ver!ld!. 

Gel!n Oda’nın !lk seç!mler!nden neler 
ya#andı"ını y!ne Adnan G!z’den ö"renel!m: 

“Ser!n b!r bahar günüydü. Erkenden Dördüncü 
Vakıf hanındak! B!rl!k Merkez!ne geld!k. Den!ze 
bakan sa" kö#edek! odada seç!m kurulu be# 
sanay!c!den te#ekkül etm!#t!: Kâzım Arın, 
Cah!t Evrenos, Z!ya $nankur, Hasan Derman, 
Haydar Kaynak. Bu, $stanbul sanay!c!ler!n!n 
demokrat!k esaslara göre yaptı"ı !lk seç!md!. 
Saatler !lerled!kçe !lg! artıyor, kor!dorlarda 
heyecanlı grupların toplandı"ı görülüyordu. 
B!rkaç yıldan ber! B!rl!k ba#kanlı"ı görev!n! 
yapan yünlü mensucat grubundan H!lm! Na!lî 
Barlo’nun, Sanay! Odası f!kr!n!n öncüler!nden 
oldu"u !ç!n seç!m! kazanaca"ı umuluyordu. 
Fakat yün !pl!"! ve yünlü mensucat sanay!c!ler! 
dernekler! vardı, Barlo’ya oy vermem!# ve günün 
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en heyecanlı hareket!n! yapmı#lardı. O gün 
saat 21:00’de Oda’nın 20 Meslek Kom!tes!n!n 
üyeler! bell! olmu#tu. Meslek Kom!tes! üyeler! 
23 Mayıs günü toplanarak, Mecl!s üyeler!n! 
seçt!ler. $lk Oda Mecl!s! 30 Mayıs Cuma 
günü saat 15:30’da T!caret Odası salonunda 
toplanmı#, mecl!s ba#kanlı"ına Kâzım Arın’ı, 
ba#kan vek!ll!"!ne Enver Batur’u seçm!# ve 
ardından yapılan seç!mde !lk yönet!m kurulu 
#u üyelerden te#ekkül etm!#t!: Hüsnü Yaman 
(Ba#kan) Cah!t Evrenos (Ba#kan Vek!l!) Hasan 
Derman (Ba#kan Vek!l!) Z!ya $nankur, Ref!k 
Bezmen, Sadık B!gat, Sad! Kaplancalı, Haydar 
Kaynak, $hsan Altıok. B!rl!k Genel Kât!b! Hal!t 
Güleryüz Oda Genel Kât!pl!"!ne atanmı#tı.”

Yen! olu#um yen! b!r s!stem demekt!, o 
güne kadar Sanay! B!rl!"!’n!n !#ley!#! gere"! 

kurullar b!r kât!be ba"lı çalı#ırken #!md! bu 
sorumlulu"u yönet!m kurulları alıyordu. Bu 
durum b!r takım tartı#malara, hatta odadan 
ayrılmalara yol açsa da yönet!m yola devam 
etmekte kararlıydı. Önler!ndek! en temel sorun 
!se paraydı, sorun s!stem!n oturup a!datların 
düzenl! #ek!lde toplanmasına kadar sürecekt!.  
B!r ba#ka sorunsa o güne kadar bürokrat!k 
!#lemler! T!caret Odası’nda yaptırmaya alı#mı# 
sanay!c!ler! Oda’ya çekmekt!. “Bu alı#kanlı"ın 
bırakılması kolay olmayacaktı.” d!yordu Adnan 
G!z, nak!t sıkıntısının !lk etapta nasıl a#ıldı"ını 
!se #öyle özetl!yordu:

“N!hayet Yönet!m Kurulu Ba#kanı Hüsnü 
Yaman !le Ba#kan Vek!l! Hasan Derman-k! 
aynı zamanda T!caret Odası’nda Mecl!s Ba#kan 
vek!l!yd!- harekete geçt!ler. T!caret Odası’ndan 

1956-1957 yıllarında S"rkec" Klavuz Han’da !SO "le 
Ege Bölges" Sanay" Odaları yönet"m kurulları toplantısı.
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alaca"ımıza kar#ılık ‘Karzı Hasen’ tab!r!n! 
kullanarak borç !sted!ler. Bu te#ebbüs sonunda 
y!rm! b!n l!ra alınmı# ve Sanay! Odası nefes 
almak !mkânını bulmu#tu.” 

Yönet!m kurulu yo"un b!r çalı#ma temposuna 
g!rm!#, b!r yandan sanay!c!lerden gelen 
!steklere yanıt ararken d!"er yandan kurumsal 
yapıyı olu#turmaya çabalıyordu. Gece geç 
saatlere kadar süren çalı#malar, b!tmek 
b!lmeyen tartı#malar arasında gülümseten 
anlar da ya#anmıyor de"!ld!. Bugünün anlayı#ı 
!ç!nde oldukça na!f sayılab!lecek o anlardan 
b!r!n! de kend!l!"!nden gel!p a!datını yatıran 
b!r fabr!kanın muhasebec!s! N!hat Bey 
ya#atmı#tı. “Bu fabr!ka muhasebec!s!, da!ma 
gülümseyen N!hat bey !s!ml! b!r zat, !lk defa 
olarak o yılın munzam a!datını, kend! kend!ne 
gel!p oda veznes!ne yatırdı.” d!ye yazıyordu 
Adnan G!z “Bu b!z!m !ç!n öyle tatlı b!r sürpr!z 
olmu#tu k!, bu zatı Oda’nın maskotu olarak 
kabul etm!#, onun her !#!n! öncel!kle yapmayı 
v!cdan borcu saymı#tık.”

Kurulu#undan b!r yıl sonra $SO kend!n! 
yen! b!r sorumlulukla kar#ı kar#ıya buldu. 
$thalat s!stem! yen!den düzenlenm!#, bu yen! 
düzenlemede !thal ed!lecek sanay! ürünler!n! 
saptama konusunda yetk! ver!lm!#t!. Hang! 
sektörde hang! mak!ne parklarına !ht!yaç 
duyuldu"u konusunda odaların da görü#ü 
alınacaktı. O yıl pek çok sanay! tes!s! !thal 
ed!lm!# ve montajına ba#lanmı#tı. 

;#$#0%+�5'4/#;'�â56#0$7.¨&#
Ancak takv!mler 1954’ü gösterd!"!nde G!z’!n 
ç!zd!"! bu renkl! tablo bulanacak, uluslararası 
p!yasalarda !hraç mallarının f!yatları 
dü#ecek, kred!lerle tarım f!nanse ed!lse de 
kr!z önlenemeyecekt!. $kt!dara gel!r gelmez 
serbest p!yasa ekonom!s!n!n gere"! olarak 
para hareketler!yle !hracat ve !thalatı serbest 
bırakan DP dört yıl !ç!nde, bu kararların 
yeter!nce sermaye b!r!k!m! sa"layamamı# ve 

bunu üret!me aktaramamı# Türk!ye !ç!n erken 
oldu"unu anlamı#tı. Gerç! Kore Sava#ı’yla 
b!rl!kte dünyadak! ham madde f!yatları 
artmı#, pazar gen!#lem!#, buna ba"lı olarak 
özell!kle gıda maddeler! !hracatında büyük 
rakamlara ula#ılmı#tı, ama hem döv!z rezerv! 
azalmı# hem de dı# t!caret açı"ı büyümeye yüz 
tutmu#tu. Ayrıca, en'asyon yükselm!#, f!yatlar 
artmı#, kahve, #eker g!b! ürünler!n kıtlı"ı ve 
karaborsa ba#lamı#, hatta $stanbul ve $zm!r’de 
#eker yen!den karneye ba"lanmı#tı. Sanay!n!n 
yüzde 9,8’!, ulusal gel!r!n !se yüzde 11,5’! 
bulan yıllık ortalama büyüme hızı da dü#ü#e 
geçm!#t!. 

Hükümet çözümü önce altın satı#larını 
kaldırıp, !thalata sınırlama get!rmekte 
ve M!ll! Koruma Kanunu’nu çıkarmakta 
aradı. 1952-53 yıllarında 550 m!lyon 
dolarlık !thalat yapılırken rakam !thalatın 
sınırlandırılmasıyla neredeyse yarı yarıya 
azalacaktı, ancak bu kararlar ekonom!y! 
yen!den dengeye oturtmaya yetmed!. Bu kez 
yabancı sermayey! Türk!ye’ye çekeb!lmek 
adına b!r yasa hazırlandı. 18 Ocak 1954’te 
yürürlü"e g!ren “Yabancı Sermayey! Te#v!k 
Kanunu” yabancı sermayeye tekel hakkı ve 
özel !mt!yaz !stenmemes! ve yatırımların 
Türk!ye özel sektörünün gel!#t!"! sahalarda 
yapılması hal!nde kolaylıklar sa"lıyordu. 
Yasanın en öneml! maddeler!nden b!r! 
kar transferler!ndek! kısıtlamaların 
kaldırılmasıydı. E"er g!r!#!m tasf!ye olursa 
yabancı ortak ma"dur ed!lmeyecek, satı#tan 
elde ed!lecek gel!r!n de transfer!ne engel 
olunmayacaktı. Ayrıca Mal!ye Bakanlı"ı 
yabancı sermayel! kurulu#a, alaca"ı dı# 
kred!lerde de b!r m!lyar l!rayı geçmed!"! 
sürece Bakanlar Kurulu kararıyla kefalet 
vereb!lecekt!. 

Gümrük muaf!yetler!n!n yanı sıra yatırımcı 
kurulu#a kend! ülkes!n!n vatanda#ı uzman ve 
kal!f!ye eleman çalı#tırma hakkı da sa"lanan 
yabancı sermayen!n Türk!ye’de harekete 
geçmes! uzun sürmed!. Ba#ta !laç sanay! olmak 
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üzere pek çok !# kolunda yatırımcı 
Türk!ye’ye, özell!kle de $stanbul’a geld!. 
Bunlardan Squ!bb, Levent’te b!r fabr!ka 
kurdu, Un!lever margar!n üret!m!yle 
p!yasaya g!rd!. Yabancı sermaye a"ırlıklı 
olarak k!mya, elektr!k mak!ne ve 
c!hazları, gıda ve !laç sanay!ne yatırım 
yaparken aynı zaman d!l!m!nde yabancı 
ortaklarla ya da l!sans anla#malarıyla 
Eczacıba#ı Seram!k ve $laç Fabr!kaları’nı 
kurmu#, Vehb! Koç Türk Dem!r 
Döküm’le radyatör, Türkay’la k!br!t, 
General Electr!c Ampul Fabr!kası’yla 
ampul, Güzel Sanatlar Matbaası !se 
de"erl! kâ"ıt üretmeye ba#lamı#tı. 

Ancak y!ne de yatırımlar beklenen!n 
çok altındaydı. Dönem!n ko#ulları 
göz önünde tutuldu"unda oldukça 
!ler!de fırsatlar ta#ıyan yasaya ra"men 
1973 yılına kadar ancak 197 m!lyon 
dolarlık yabancı sermaye g!r!#! 
sa"lanab!ld!. Çünkü döv!z sıkıntıları 
ve s!yas! çalkantılar Türk!ye’n!n pe#!n! 
bırakmıyordu. 

DP, “Yabancı Sermayey! Te#v!k 
Kanunu”nu çıkardı"ı yıl, yan! 1954’te 
petrol ve maden yasalarında da 
de"!#!kl!"e g!derek bu alanlardak! devlet 
tekel!n! kaldırdı. Aynı yıl ABD !le de 
yan! 1954’te ABD !le verg! muaf!yet! 
konusunda b!r anla#ma !mzalandı. Bu 
anla#maya göre, ABD’ye dı# yardım 
programları da dah!l her türlü e#ya ve 
h!zmet !ç!n verg! muaf!yet! sa"lanacaktı. 
Gümrük harçları ve damgadan, elektr!k, 
nakl!ye ve muameleye kadar her alanı 
kapsayan bu muaf!yete kurum ve 
k!#!lerden alınan gel!r verg!s! de dah!ld!. 
Türk hükümet! adına Fuat Köprülü’nün 
ABD adına da Büyükelç! Avra 
Warren’!n !mzaladı"ı anla#ma gere"!nce 
Amer!ka’nın Türk!ye’dek! kurulu#larında 
çalı#an personel tütün ve !çk!y! de 
verg!s!z alab!lecekt!. Türkay K"br"t Fabr"kası.
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Demokrat Part!’n!n seç!m b!ld!rges!nde yer 
alan özelle#t!rmede g!r!#!mc!ler!n çok dü#ük 
f!yatlar vermes! ve kred! talep etmes! neden!yle 
yol alınamamı#tı, ama Adapazarı, Kayser!, 
Konya, Amasya ve Kütahya’da kurulan #eker 
fabr!kalarına özel #ahıslar da Pancar Ek!c!ler! 
Kooperat!'er! aracılı"ıyla ortak ed!ld!. Toplam 
sermayes! 88 m!lyon l!ra olan be# fabr!kanın 
sadece yüzde 29,8 m!lyonu devlet!nd!. Aynı 
uygulama ç!mento fabr!kalarında da y!nelend!, 
dokuzuna yabancı sermaye ortak ed!ld!. 

Y!ne de hem ekonom!k kr!z hem de 
Türk!ye’n!n henüz serbest p!yasa s!stem!ne 
geçmeye hazır olmadı"ının ortaya çıkması 
l!beral ekonom! uygulamalarını çıkmaza 
sokmu#tu. Hükümet kaçınılmaz olarak devletç! 
pol!t!kalara ve yatırımlara yöneld!. Türk!ye 
Cumhur!yet! Devlet Dem!r Yolları (TCDD), 
Devlet Malzeme Of!s! (DMO), Posta, Telefon 
ve Telgraf Genel Müdürlü"ü (PTT), Türk!ye 
Petroller! Anon!m Ortaklı"ı (TPAO), Türk!ye 
Dem!r Çel!k $#letmeler! (TDÇ$), Et Balık 
Kurumu (EBK) g!b! kurulu#lar DP !kt!darı 
dönem!nde faal!yete geçt!. 

Ekonom!n!n çalkantılı seyr! hükümetle ana 
muhalefet part!s! arasında ger!l!m! de besled!. 
1954 Mayıs’ın da yapılacak seç!mler önces!nde 
ger!l!m daha da arttı, DP’n!n “haksız !nk!sap” 
gerekçes!yle CHP’n!n genel merkez b!nası !le 
yayın organı Ulus da dah!l bütün mallarına 
el koymasıyla had sa+aya ula#tı. Seç!m günü 
sandıklar yüzde 57 oy oranıyla DP’y! !kt!dara 
ta#ıdı, CHP yüzde 35’! a#amamı#tı. Ama bu da 
ger!l!m! yatı#tırmaya yetmed!. 

DP !ç!n de sular durulmu# görülmüyordu, 
ekonom!k kr!z!n sürmes! yetm!yormu# g!b! 
1955’te Kıbrıs kr!z! patlak verd!. Kıbrıs’ın 
Yunan!stan’a ba"lanması arzusuyla 1950’ler!n 
ba#ında kurulan EOKA sadece Türklere de"!l, 
$ng!l!zlere ve onlarla çalı#an ada Rumlarına 
da saldırmaya ba#ladı. Olayların Türk!ye’ye 

sıçraması uzun sürmed!. 6 Eylül’de $stanbul 
Ekspres Gazetes!’nde yayımlanan “ Selan!k’te 
Atatürk’ün ev! bombalandı” haber!yle b!nlerce 
k!#! sokaklara döküldü. Hede'er! bell!yd!, 
Rumlara a!t !#yerler!n! ve evler! yerle b!r 
edeceklerd!…

Ye#!lköy’den Kadıköy’e, Ortaköy’den 
Beyo"lu’na gayr!müsl!mler!n yo"un olarak 
ya#adı"ı semtlere saldırılar aklın sınırlarını 
zorluyordu. V!tr!nler kırılıyor, mallar sokaklara 
yı"ılıyor, tabelalar sökülüyor, evlerde ne var ne 
yoksa camlardan fırlatılıyordu. 

Olaylar ancak sıkıyönet!m !lan ed!lerek 
durduruldu"unda on b!r k!#!n!n ya#amını 
y!t!rd!"!, 4214 ev!n, 1400 !# yer!n!n, 73 
k!l!sen!n, b!r s!nagogun, 26 okulun, aralarında 
fabr!ka ve oteller!n de bulundu"u 5317 yer!n 
zarar gördü"ü bel!rlend!. Ba#bakan Menderes 
b!r basın toplantısı düzenleyerek Rumlardan 
özür d!led! ve zararlarının kar#ılanaca"ı 
sözünü verd!, $ç!#ler! Bakanı Namık Ged!k 
de !st!fa sözü verd!. 6-7 Eylül’de $stanbul 
en karanlık günler!nden !k!s!n! ya#amı#tı, 
ama asıl kaybını korkuya kapılan Rumların 
Yunan!stan’a göçüyle ya#adı. Hem kültürel 
b!r kayıptı bu, hem de ekonom!k. $stanbul 
ekonom!s! b!r kez daha kan kaybed!yor, b!r 
kez daha zanaatkâr nüfusunun b!r bölümünü 
daha y!t!r!yordu. Ayrıca bu !k! günün dünyaya 
yansıması Türk!ye aleyh!ne oldukça görü# 
b!r!kmes!ne neden olacaktı. 

6-7 Eylül olaylarından etk!lenenlerden b!r! 
de henüz Varlık Verg!s!’n!n acısını üzer!nden 
atamayan Alaton A!les!’yd!. $shak Alaton 
a!len!n da"ılmasına da yol açan olayları #öyle 
anlatacaktı:

“Olayların ya#andı"ı sıralarda Alarko yen! 
kurulmu#tu ve ben b!r tes!sat !ç!n ba#ka 
b!r #eh!rdeyd!m. Ama Tekn!k Ün!vers!te’de 
as!stan olan karde#!m, okul çıkı#ında Ha#et 
K!tabev!’ne u"ramak !ç!n Galatasaray’a 
g!tt!"!nde kalabalı"ın ortasında kalmı#. 
Heps!n!n el!nde, aynı tornadan çıkmı# b!rer 
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6-7 Eylül olayları 
sırasında 

Beyo$lu’nda 
ya$malanan 

dükkanlar.

sopa varmı#. Beyo"lu’nda tabelalara bakıyor, 
Rum, Ermen! !sm! gördüler m! !çer! g!r!p 
dükkan sah!b!n! dövüyor, malları da dı#arı 
atıyorlarmı#. Karde#!m b!r apartmanın 
g!r!#!ne sı"ınmı#, gece yarısına kadar da 
orada beklem!#, sonra da yürüyerek eve, 
Osmanbey’e dönmü#. Ben eve gel!nce ‘ben 
artık bu ülkede ya#ayamam, ben!m bu 
ülkede hesabım b!tt!’ ded!, ‘sen!n $sveç’te 
arkada#ların var, bana orada !# bul.’ Ertes! 
gün $sveç konsoloslu"una g!d!p v!ze !sted!m, 
b!r $sveç #!rket!nde de !# buldum ve aslında 
b!r !l!m !nsanı olmak !steyen karde#!m 
orada mühend!s olarak çalı#maya ba#ladı. 
Yıllar oldu görü#müyoruz, benden de 
koptu. Çünkü ben!m Türk!ye’yle bu !l!#k!y! 
kurmamı b!le b!r nev! !hanet g!b! gördü.”

6-7 Eylül olaylarının b!r kaybeden! de Vas!l 
Uzuno"lu’ydu. 1925’te Göztepe’de do"an, 

Robert Kolej! b!t!rd!kten sonra Amer!ka’da 
elektron!k mühend!sl!"! e"!t!m! alan 
Uzuno"lu’nun aklında Türk!ye’de b!r !lke 
!mza atmak vardı. Emekl! b!r Türk subayını 
kend!s!ne ortak ederek Yüksekkaldırım’da 
b!r radyo fabr!kası kurdu. D!zaynını da 
kend!s!n!n yaptı"ı radyoları üretmeye ve 
Anadolu’ya satmaya ba#ladı. Ancak 6-7 Eylül 
günü bu fabr!ka da, !ç!nde gönder!lmey! 
bekleyen 150 radyoyla b!rl!kte yerle b!r 
ed!ld!. 

Ya#amının daha sonrasını ABD’de sürdüren 
Vas!l Uzuno"lu trans!störler!n elektron!k 
sanay!s!nde kullanılmasına öncülük edecek, 
yayımladı"ı !k! k!tapla da elektron!k 
mühend!sl!"!ne temel eserler kazandıracak, 
2012’de son on yılını geç!rd!"! At!na’da 
ya#amını y!t!recekt!. 
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DP !kt!darının !lk yıllarında !thalatın serbest 
bırakılması Avrupa’da üret!len buzdolabı, 
çama#ır mak!nes!, fırın g!b! ürünler!n 
Türk!ye’ye g!rmes!n! sa"lamı#tı, ancak 
çama#ırını el!nde yıkayan, y!yecekler!n! 
tel dolaplarda koruyan, böre"!n!, balı"ını 
mahalle fırınında p!#!rten Türkler !ç!n heps! 
b!rer “lüks” tüket!md!.  Çünkü !k!nc! el 
b!r buzdolabı b!le neredeyse b!r otomob!l 
f!yatındaydı. 1954’te ba# gösteren döv!z 
bunalımının yanı sıra !thalata sınırlama 
get!r!lmes!yle b!rl!kte !thalatın aksaması yerl! 
sanay!c!ler! harekete geç!rd!. Vehb! Koç daha 
kr!z!n !lk günler!nde Lütfü Doruk’la b!rl!kte 
b!r buzdolabı fabr!kası kurmaya karar verd!. 
$sra!l’den alınacak parçalarla Arçel!k markalı 
buzdolabının montajını yapacak fabr!kanın 
temel! 1955’te Sütlüce’de atıldı. Aynı 
tar!hlerde Hüsey!n Gülek de Hoover l!sansı 
!le elektr!k süpürges! ve çama#ır mak!nes! 
üretmek üzere Topkapı’da b!r fabr!ka kurdu. 

Kr!z!n b!rkaç yıl süren a"ırlı"ından sonra 
yatırımlar y!ne hızlandı. Vehb! Koç Burla 
Karde#ler’le b!rl!kte Kavel Kablo Fabr!kası’nı 
üret!me soktu. Bu, Burla Karde#ler’!n 
Koç’la !lk ortaklı"ı de"!ld!, Arçel!k’te ve 
P!rell! Last!k Fabr!kası’nda da b!rl!kte yol 
alıyorlardı.  “Güzel Ankara Gazozu”nun 
sah!b! Hüsey!n Ba#arır gazoz kapa"ı, 
$brah!m Uzel motorlu araçlar !ç!n makas 
yayı, $zzet Baysal su ve endüstr! borularının 
eklent! parçalarını, Goldenberg A!les! 
Grund!g marka radyo, Kemal Co#kunöz 
akü ma#ası ve ya" keçes!, Sadık Özgür k!l!t, 
Ra!f D!nçkök !pl!k ve kuma#, V!tal! Hakko 
e#arp, Sabahatt!n Sunguro"lu kazan ve 
basınçlı kaplar, Süleyman Sab!t $shako"lu 
boya, Sıtkı Bütün sac ve emaye, Al! Hüsnü 
Türko"lu dü"me, Mustafa Somuncu naylon 
kadın çorabı, Nurullah ve Hal!t Nar!n kad!fe, 
Asım Kocabıyık boru fabr!kalarıyla 50’l! 

yılların sanay!c!ler! arasına katıldı. Güçlü 
sanay!c!lerden Adanalı Sabancı A!les! de bu 
yıllarda önce Akbank S!rkec! #ubes!n! açarak, 
1954’te de bankanın genel müdürlü"ünü 
ta#ıyarak $stanbul’a adım attı. 

Bu fabr!kalar arasında b!r! vardı k!, 
kurulmasından önce de sonra da Türk!ye’de 
sanay!le#men!n s!mges! olacaktı. Bu, 
Ertu"rul Soysal’ın kurdu"u z!nc!r ve !"ne 
fabr!kasıydı. Soysal fabr!kayı kurmadan 
önce d!llere yerle#en “B!r toplu !"ne b!le 
üretem!yoruz.” sözünü dönem!n gazeteler!ne 
verd!"! !lanlarda kullanmı#, “$#te artık !"ne 
de üret!yoruz.” dem!#t!, ama cümle daha 
onlarca yıl d!llerden dü#meyecek, k!m 
dönem!n!n !kt!darından, ekonom!s!nden 
ho#nut de"!lse bu cümleye yaslanacaktı…

50’ler sanay!le#mede çı"ır açan yıllar olarak 
görülse de !#ler her zaman da yolunda 
g!tm!yor, !k! kutuplu dünya Türk!ye 
üret!m!n! ve pazarını etk!l!yordu. ABD 
doların gücüyle dünya p!yasalarını kontrol 
ed!yor, asker! gücüyle de hatırı sayılır b!r 
hâk!m!yet kuruyordu. Sovyetler B!rl!"! !se 
$k!nc! Dünya Sava#ı’ndan sonra kurdu"u 
“dem!r perde” ülkeler!ndek! a"ırlı"ıyla 
hem ekonom!ye hem de s!yasete #ek!l 
ver!yordu. Sanay!c!n!n önündek! b!r engel de 
bürokras!yd!, a"ırlı"ı ve katılı"ıyla sanay!c!y! 
ez!yordu. Kalor!fer kazanı üreten Mesut 
Eren’!n anılarında !#te bu kırılmanın !zler! 
vardı:

“$sv!çre’den patent almı#, YGNIS t!p! 
kazan yapıyordum. Devlet !haleler!ne 
g!rd!"!n!zde #artnamede ne yazıyorsa 
onu almak zorundasınız. Y!ne b!r !halede 
daha dü#ük kapas!tede çalı#an danstoker 
kazan !sten!ld!"!n! gördüm. Ankara’ya, 
Bayındır Bakanlı"ı’na g!d!p durumu 
anlattım. ‘Karde#!m, ben pabucumu satıp 
bu !#e g!rece"!me ant !çm!#!m, ben yüzde 
93 ver!mle çalı#an kazan üret!rken s!z 
#artnamelerde hala danstoker d!ye yüzde 65 
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Kurucuları arasında 
Ertu$rul Soysal’ın da 

bulundu$u Atlı  
Z"nc"r, !$ne ve  

Mak"ne  
Sanay"" 

A.%.
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ver!ml! b!r kazanla bu memleket!n dolarlarını 
dı#arıya ta#ıyorsunuz, s!zde v!cdan yok mu?’ 
ded!m. 

Buna ra"men #artname de"!#med!, tab!!. O 
sıralar $sra!l devlet! yen! kurulmu#tu, her 
#eye !ht!yaçları vardı. D!"er ülkelerde ya#ayan 

vatanda#larından !ht!yaçları olan ürünler!n 
nerede, ne kadara ve hang! kal!tede üret!ld!"!n! 
ö"renmeler! ve ba"lantı kurmaları !sten!yordu. 
B!l!yorsunuz, Yahud!ler!n b!r!nc! kaygısı 
tasarru&ur. Bunun !ç!n YGNIS kazanları 
seç!ld! ve ben $sra!l’e kazan !hraç ett!m.”  
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Bu arada $stanbul’un çeperler! g!derek 
gen!#l!yor, sadece yukarıda saydı"ımız 
#!rketlerle de"!l, !s!ml! !s!ms!z pek çok 
f!rmayla, makarnadan dü"meye, borudan 
ba#örtüsüne neredeyse her sektörde üret!m 
yapan tes!slerle çevr!l!yordu. Sanay!c!l!"e 
do"up büyüdükler! kentlerde ba#layan pek 
çok !s!m de rotasını $stanbul’a çev!rm!#t!. 
Anadolu’dan göç hızlanmı#, bu da !n#aat, 
!n#aat da yan sektörler!nde talep yaratmı#tı. 
1950’de $stanbul’dak! !# yer! sayısı 84 b!n! 
bulmu#tu, bu rakam 1927’dek! rakamın 
neredeyse !k! katına yakla#ıyordu. $stanbul 
Sanay! Odası kayıtlarına göre 1959’da on ve 
üzer!nde !#ç! çalı#tıran !# yer! sayısı 2685’d!, bu 
!#yerler!nde 70. 720’s! erkek,  22.966’sı kadın 
107.071 k!#! çalı#ıyordu. 
 

5+4#&#�&'8#.g#5;10�8#4
Ekonom!k programını Dünya Bankası, IMF ve 
Avrupa $kt!sad! $#b!rl!"! Te#k!latı’nın kurdu"u 
Avrupa Ted!ye B!rl!"!’nden aldı"ı kred!lerle 
sürdürmeye çalı#an DP yabancı sermaye !le 
ortak kurulan tes!sler aracılı"ıyla teknoloj!ye 

ayak uydurmaya çalı#mı#,  dı# kred!lerle 
sürdürülen !thalat sonunda durma noktasına 
gelm!#t!. Dolaysız yabancı yatırımlar alınan dı# 
kred!n!n oldukça altındaydı. Sonunda Türk!ye 
kend!n! ekonom!k b!r çıkmazın !ç!nde buldu. 
M!ll! Koruma Kanunu sayes!nde ekonom!ye 
ver!len çek! düzen de artık yetm!yordu, 
en'asyon alab!ld!"!ne artmı#, muhal!f sesler 
daha da yükselm!#t!. Dahası Dünya Bankası 
Türk!ye’dek! tems!lc!s!n! ger! ça"ırmı#, ABD 
de ekonom!k reform yapmadı"ı takd!rde 
Türk!ye’ye artık yardım yapmayaca"ını 
b!ld!rm!#t!.

Menderes hükümet! 1958’de IMF’n!n kapısını 
çaldı, b!r !st!krar paket! üzer!ne anla#ma 
yaparak #u taahhütlerde bulundu:

“-Türk parasının de"er! devalüe ed!lecekt!r. 
Doların de"er! 282 kuru#tan 900 kuru#a 
çıkarılacaktır. 

-Bütçe harcamaları kısılacak, dı# t!caret 
kolayla#tırılacaktır. 

-K$T ürünler! ve h!zmetler!n!n f!yatları 
yükselt!lecekt!r.” 
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DCáNCFÀ��1ßWNNCTÀ�(GTTWJ�XG�0GLCV�8GTFK¨PKP�
JGXGUNGTK�DCDCNCTÀPFCP�FC�D�[�MV���QPNCT�KVJCNCVNC�
[GVKPOG[KR�UCPC[K[G�[GNMGP�CnCECMVÀ��$W�COCnNC�
GNNKNK�[ÀNNCTÀP�DCáÀPFC�#OGTKMCNÀ�DKT�LGGR�
9KNN[U�
1XGTNCPF��áKTMGVKPKP�MCRÀUÀ�nCNÀPFÀ��#[PÀ�VCTKJNGTFG�
%WOJWTDCáMCPÀ�%GNCN�$C[CT�FC�DKT�#OGTKMC�
IG\KUK�UÀTCUÀPFC�HCDTKMC[À�\K[CTGV�GFGTGM�áKTMGV�
UCJKRNGTKPG�FGXNGVKP�FG�8GTFK�MCTFGáNGTKP�CTMCUÀPFC�
QNFWßWPW�I{UVGTFK��6�TMK[G�UCPC[KNGáOGMVG��
{\GNNKMNG�FG�QVQOQDKN��IGOK��NQMQOQVKH�IKDK�KFFKCNÀ�
CNCPNCTFC�[CVÀTÀO�[CROCMVC�MCTCTNÀ�QNFWßWPW�DKT�
MG\�FCJC�F�P[C[C�FW[WTOCM�KUVGT�IKDK[FK���gUVGNKM�

áKOFK�nQM�RCTVKNK�UKUVGOG�IGnKNOKá��IKTKáKOEK�
TWJNCTÀ�EGUCTGVNGPFKTGEGM�[CUCNCT�XG�F�\GPNGOGNGT�
W[IWNCOC[C�UQMWNOWá��[CDCPEÀ�UGTOC[G[G�FG�
I�XGP�XG�KUVKMTCT�XCCV�GFKNOKáVK��#[TÀEC�6�TMK[G�
CTVÀM�DKT�0#61��NMGUK[FK��[CPK�UCßNCO�DKT�O�VVGHKMVK�

,GGR�HKTOCUÀ�8GTFK�MCTFGáNGTNG�CPNCáOCMVC�
IGEKMOGFK��6�TM�9KNN[U�1XGTNCPF�(CDTKMCNCTÀ�#�à��
MWTWNFW�XG������[ÀNÀPÀP�DCJCTÀPFC�6W\NC¨FC�����
KánK�KNG�F{TV�OQPVCL�JCVVÀPFC�nCNÀáOC[C�DCáNCFÀ��
;ÀNFC�DGá�DKP�MCO[QP�KNG�[GFK�DKP�LGGR�XG�RKMCR�
MCO[QPGV��TGVKNK[QTFW��$�[�M�CNÀEÀ�UKNCJNÀ�
MWXXGVNGTFK��COC����DG[IKT�I�E�PG�UCJKR�LGGRNGT�
#PCFQNW¨PWP�VQ\�VQRTCM�[QNNCTÀPC�FC�MCHC�VWVW[QTFW���
6�TMK[G�UCPC[KNGáOKá��NMGNGTG�KNM�MG\�DW�MCFCT�
[CMÀPNCáOÀá��F�P[C[NC�C[PÀ�\COCP�FKNKOKPFG�
MCTC[QNNCTÀPC�CßÀTNÀM�XGTOKáVK��8GTFK�-CTFGáNGT�
FG�UCFGEG�LGGRNG�[GVKPOGOKá��DKT�#NOCP�QVQD�U�
HKTOCUÀPÀP�CFÀ[NC�QVQD�U�OQPVCLÀ�KnKP�FG�DKT�VGUKU�
MWTOWáVW��

(QVQßTCHNCT��$�NGPV�8GTFK�#TáKXK
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����¨NGTKP�DCáÀPFC�6�TMK[G¨FG����DKP��âUVCPDWN¨FC�
KUG�KMK�DKP�QVQOQDKN�XCTFÀ���1P�[ÀNÀP�UQPWPFC�
DW�TCMCO����DKPG�nÀMCECM��UQPTCMK�[ÀNNCTFC�FC�
MCVNCPCTCM�CTVCECMVÀ��

#PECM�8GTFK�-CTFGáNGT�VGMPQNQLK�[CTÀáÀPFC�
IGTKFG�MCNCECM��9KNN[U�LGGRNGT�DCáMC�#OGTKMCP�
QVQOQDKNNGTKPG��$WKEM��%JGXTQNGV��%CFKNNCENCTC�
[GPKNGEGM������¨FG�FG�HCDTKMCPÀP�MCRÀUÀPC�MKNKV�
XWTWNCECM��FCJC�FQßTWUW�6�TM�5KNCJNÀ�-WXXGVNGTK¨PG�
FGXTGFKNGEGMVK��

7\WP�U�TGP�DKT�UWUMWPNWMVCP�UQPTC�����¨FG�
[GPKFGP�UGUNGT�FW[WNCECMVÀ��6W\NC¨FCP��C[PÀ�
CFTGUVGP��$W�MG\�;ÀNFÀ\�6GMPKM�gPKXGTUKVGUK�KNG�
6�TM�5KNCJNÀ�-WXXGVNGTK�QTVCM�DKT�RTQLG[NG�CUMGTK�
LGGR��TGVKOKPG�IGnGEGM������¨[C�MCFCT����DKP�
CUMGTK�LGGR��TGVKNGEGM��UQPTC�KJTCECV�DGNIGUK�FG�
CNOCUÀPC�TCßOGP�¥KJVK[Cn�[QM�¦�FGPKNGTGM��TGVKO�
FWTFWTWNCECMVÀ��1[UC�KJVK[Cn�U�T�[QTFW�XG�6�TMK[G�
[GPKFGP�LGGR�KVJCN�GVOG[G�DCáNCOÀáVÀ��JGO�FG�
[GTNKUKPFGP�FCJC�RCJCNÀ[C��
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Anla#ma gere"!nce Türk L!rası yüzde 68,9 
oranında devalüe ed!lse de program !sten!len 
b!ç!mde ba#arılı olamayacak, Türk!ye IMF’den 
!sted!"! deste"! alamayacaktı. Dahası !kt!dara 
özel sektöre dayalı l!beral b!r ekonom! anlayı#ı 
ve vaad!yle gelen DP, son dönem!nde yen!den 
planlı ekonom!ye do"ru dümen kırmı#, bu da 
özell!kle sanay!c!ler! ted!rg!n etm!#t!. %!md! 
banka kred!ler! de dondurulmu#, Türk!ye 
hayat pahalılı"ında, Brez!lya’dan sonra 
dünyanın !k!nc! ülkes! olmu#tu. 

Tam da bu sırada Irak’ta ya#anan s!yas! 
çatı#malar ve sol e"!l!ml! askerler!n yaptı"ı 
darbe Türk!ye’ye rahat b!r soluk aldırdı. Ba#ta 
ABD, batılı ülkeler Irak’la sınırı bulunan 
Türk!ye’n!n b!r sınır karakolu olarak önem!n! 
b!r kez daha kavrayıp destekte bulunmayı 
kararla#tırıldı. Avrupa $kt!sad! $#b!rl!"! 
Örgütü Konsey!’n!n 23 Temmuz 1958’de 
Par!s’te yaptı"ı toplantıda Türk!ye konusu ele 
alındı, b!r ha&a sonra IMF Türk!ye’ye yardım 
ed!lmes!ne karar verd!, b!r gün sonra da 
ABD !le Türk!ye arasında yardım anla#ması 

!mzalandı. Bu anla#maya göre Türk!ye’n!n hem 
400 m!lyon doları bulan borcu ertelenecek, 
hem de çe#!tl! f!nans kurulu#ları tarafından 
yakla#ık 350 m!lyon dolar kaynak aktarılacaktı. 
Hükümet b!r bad!rey! daha atlatmı#tı, ama 
güçlenen muhalefet kı#lalardan ün!vers!telere, 
fabr!kalardan sokaklara her yer! ku#atmı#tı. 

Menderes hükümet! y!ne de Türk!ye’n!n 
gelece"!n! bel!rleyecek öneml! yatırımların 
pe#!n! bırakmıyordu. Keban Barajı !ç!n dı# 
yardım arayı#ına g!r!yor, Fırat nehr! üzer!nde 
kurulması planlanan barajla, enerj! sıkıntısına 
da çözüm arıyordu. Menderes, !kt!darının 
son günler!nde Türk-Amer!kan sermayes! 
!#b!rl!"!yle $zm!t Raf!ner!s!’n!n kurulmasına 
öncülük edecek, temel atma tören!nde yaptı"ı 
açıklamada Türk-Amer!kan dostlu"unu övüp 
“Büyük !#ler büyük gayretlere !ht!yaç göster!r.” 
d!yecekt!. 231 m!lyon l!raya mal olacak 
yatırım 1962’de b!tecek, ancak Menderes açılı#ı 
göremeyecekt!.
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����¨NGTFG�CNÀPCP�/CTUJCNN�[CTFÀONCTÀPÀP�{PGONK�DKT�D{N�O��CNV�[CRÀ�[CVÀTÀONCTÀPC�C[TÀNÀ[QTFW��
6�TMK[G¨PKP�DKTnQM�KN�XG�KNnGUKPFG�KUG�GNGMVTKM�[QMVW��'NGMVTKßKP�[C[IÀPNCáOCUÀ�KnKP�FG�[GTCNVÀ�GNGMVTKM�
MCDNQNCTÀPC�KJVK[Cn�FW[WNW[QTFW�

-Qn�5KOMQ�)TWDW�CTCEÀNÀßÀ[NC�5KGOGPU¨KP�6�TMK[G�O�OGUUKNK[FK��âMK�ITWR�QTVCM�DKT�MCDNQ�HCDTKMCUÀPÀ�
MWTOC[C�MCTCT�XGTFK��8GJDK�-Qn�[CVÀTÀOÀ�TCJCVnC�MQPWáCDKNOGM�KnKP�5KGOGPU¨KP�RCVTQPW�'TPUV�
8QP�5KGOGPU¨K�6�TMK[G¨[G�FCXGV�GFK[QTFW��5KGOGPU¨KP�IGNKá�VCTKJK����/C[ÀU������QNCTCM�DGNKTNGPFK��
6�TMK[G¨PKP�UQMCMNCTÀPÀP�MCTÀáVÀßÀ��UÀMÀ[{PGVKO�MCTCTÀPÀP�CNÀPFÀßÀ�I�PNGTFK��5KGOGPU�D{[NG�DKT�
QTVCOFC�IGNKR�IGNOGOG�MQPWUWPW�8GJDK�-Qn¨C�UQTFW��Q�FC�IGNOGUKPK�KUVGFK��5KGOGPU����/C[ÀU¨VC�
IGNFK�����/C[ÀU¨VC�KJVKNCN�QNFW���

)GTKUKPK�8GJDK�-Qn�CPNCVUÀP�

¥$KT�nQM�CTMCFCáÀOÀP�IGNOGOGUK�
[QNWPFC�[CRVÀMNCTÀ�VCXUK[G[K�
FKPNGOG[GTGM�DW�CFCOÀ�PGFGP�
IGVKTVVKO��DKT�CP�{PEG�IKVOGUKPK�PCUÀN�
UCßNC[CECßÀO�FK[G�MCJTQNW[QTWO��
1�UÀTCNCTFC�PG�OCNÀOÀ��PG�ECPÀOÀ��
PG�CKNGOK�JKnDKT�áG[�F�á�PGOGFGP�
UCDCJC�MCFCT�QFCOFC�RKLCOC�KNG�
FQNC[CTCM�'TPUV�XQP�5KGOGPU¨KP�PCUÀN�
I{PFGTGDKNGEGßKOK�F�á�PF�O�¦

5QPWPFC�âUVCPDWN�8CNKUK�4GHKM�
6WNIC¨PÀP�[CTFÀOÀ[NC�5KGOGPU¨KP�
RCVTQPW��NMGUKPG�I{PFGTKNFK��VCDKK�
MK�[CVÀTÀO�FC�MCNFÀ��#PECM�-Qn�
5KGOGPU¨NG�KNKáMKNGTKPK�MGUOGFK�XG�
�����[ÀNÀPFC�65-$¨PKP�FG�QTVCMNÀßÀ[NC�
[�\FG���¨K�5KGOGPU¨G�CKV�MCDNQ�
[CVÀTÀOÀPÀ�IGTnGMNGáVKTFK�

'4056�810�5+'/'05
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5CJWTG�-CTCI{P�cCPCMMCNGNK��'XNGPKR�âUVCPDWN¨C�[GTNGáK[QT��DKT�FG�MÀ\À�QNW[QT��
7OTCP��5CJWTG�MQECUÀ�JCUVCNCPÀR�FC�IGnKO�[�M��QOW\NCTÀPC�DKPKPEG�%KDCNK�
6�V�P�(CDTKMCUÀ¨PC�KánK�[C\ÀNÀ[QT��

�
-QEC�MQEC�DCN[CNCTÀ�CnÀR��KnKPFGP�nÀMCP�V�V�PNG�$KTKPEK�UKICTCUÀ�UCTÀ[QT��-À\À�
7OTCP¨À�FC�HCDTKMCPÀP�nCTáCHNCTÀ�UCMÀ\�IKDK�DGODG[C\�MTGáKPFG�D�[�V�[QT��
;GOGM�[GOGFKßKPFG�[C�FC�W[WOCFÀßÀPFC�FKßGT�nQEWMNCT�IKDK�7OTCP�FC�FC[CßÀPÀ�
[K[QT�áKáOCP�DCMÀEÀPÀP�

������[CáNCTÀPC�IGNFKßKPFG�CPPGUK[NG�DW�MG\�KánK�QNCTCM�HCDTKMC[C�IKVOG[G�
DCáNÀ[QT�7OTCP��'N�6CDNC�FGPKNGP�D{N�OFG�{P�PG�XGTFKMNGTK�VCDNC[C�FQNFWTW[QT�
UCTFÀßÀ�)GNKPEKM�UKICTCNCTÀPÀ��VCDNC�FQNOCFCP��UKICTCNCT�RCMGVNGPOGFGP�DKVOK[QT�
OGUCKUK��âNM�GXNGTKPK�FG�DKTNKMVG�MWTW[QT�CPC�MÀ\��)C\KQUOCPRCáC¨FC�DKT�CTUC�CNÀR�
DKT�IGEGFG�MWTW[QTNCT�KNM�GXNGTKPK���\GTKPG�MCTC�OWáCODC�IGTFKMNGTK�Q�KMK�QFCNÀ�
IGEGMQPFW[W�

'P�nQM�KáG�IGNKR�IKFGTMGP�\QTNCPÀ[QTNCT��DC\GP�)C\KQUOCPRCáC¨FCP�VC�'[�R¨G�
MCFCT�[�T�[QT��DC\GP�#NKDG[M{[¨FGP�IGNGP��[QNEWNCTÀPÀP�MCRÀNCTFCP�UCTMVÀßÀ�JCNM�
QVQD�U�PG�DKPK[QTNCT��

#TCUÀTC�[QNFCP�IGnGP��JC[TÀPC�KánK�MCFÀPNCTÀ�VCáÀ[CP�MCO[QPNCT�FC�FWTW[QT�
{PNGTKPFG��$KPFKMNGTK�Q�MCO[QPNCTFCP�DKTKPFG�MQECUÀ�QNCECM�'T\KPECPNÀ�
áQH{TNG�MCTáÀNCáÀ[QT��cQM�IGnOK[QT���'T\KPECPNÀ�áQH{T�VCNKR�QNW[QT�7OTCP¨C��
fPEG�MQTMW[QT��¥$GP�âUVCPDWN�nQEWßW[WO��Q�'T\KPECPNÀ��PCUÀN�CPNCáÀTÀ\�¦�FK[G�
F�á�P�[QT��&CJCUÀ�V�V�PFG�KánK�FK[G��FCJC�FQßTWUW�nCNÀáÀ[QT�FK[G�CFCOÀP�CKNGUK�
7OTCP¨À�KUVGOK[QT��;KPG�FG�GXNGPK[QTNCT��QPNCTÀP�FC�DKT�MÀ\À�QNW[QT��1�HCDTKMCFC�
nCNÀáOÀ[QT��COC�CPPG�XG�CPPGCPPGUKPKP�{[M�NGTKPK�FKPNGOG[G�DC[ÀNÀ[QT�

2GMK��DW�JKMj[GPKP�CPNCVÀEÀUÀ��[CPK�UCJKDK�MKO!�5CJWTG�XG�7OTCP¨ÀP�VQTWPNCTÀ�
/GTXG�6GOK\��âNGVKáKO�OG\WPW�6GOK\��[�MUGM�NKUCPUÀPÀ�%KDCNK�6�V�P�(CDTKMCUÀ¨PÀ�
MCORWU�QNCTCM�MWNNCPCP�-CFKT�*CU�gPKXGTUKVGUK¨PFG�[CRÀ[QT��*QECUÀ�{FGX�QNCTCM�
DKT�JCDGT�[C\OCNCTÀPÀ�KUVG[KPEG��F�PNG�DWI�P��DWNWáVWTW[QT�XG�CPPGCPPGUK�
7OTCP�-CTCMCá¨ÀP�MKOK�MG\�CßNC[CTCM�MKOK�MG\�MCJMCJCNCT�CVCTCM�CPNCVVÀMNCTÀPÀ�
MjßÀFC�F{M�[QT��

àKOFKNKM�UQP�MWáCßÀP�[QNW�FC�%KDCNK¨FGP�IGnK[QT��DW�MG\�V�V�P�MQMOCFCP�
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CHP Cumhur!yet’!n !lk s!yas! !kt!darıydı 
ve yüzü y!ne Cumhur!yet’!n ba#kent! olan 
Ankara’ya dönüktü. Adnan Menderes !se 
yüzünü $stanbul’a çev!rm!#t!, hem hala 
Türk!ye’n!n en büyük #ehr!yd!, en fazla seçmen 
bu kentteyd!, hem de kültürel pol!t!kasının 
ürünler! bu kentte toplanmı#tı. 

CHP’n!n ula#ım pol!t!kası dem!ryoluydu, 
Menderes !se karayollarına a"ırlık vermey! 
ye"led!. “Topra"ın altına para yatırmam, 
yaptı"ım görülmel!” dü#ünces!ndeyd! ve bu 
dü#ünces!n! uygulamakta kararlı görünüyordu. 
Vatan ve M!llet ve Em!nönü’nü Unkapanı’na 
ba"layan cadde onun !ste"!yle açıldı, Beyazıt 
Meydanı !le Aksaray b!r caddeyle b!rb!r!ne 
ba"landı, Em!nönü-Bakırköy sah!l yolu !n#a 
ed!ld!, Barbaros Meydanı ve Karaköy Meydanı 
olu#turulurken Beyazıt ve Aksaray meydanları 
yen!den düzenlend!. Karaköy-Dolmabahçe 
arasındak! b!nalar yıkılıp yer!ne büyük 
antrepolar yapıldı. 

Menderes !kt!darının son günler!nde 
$stanbul’un ana nazım planını da hazırlamı# 
ve $mar Kom!syonu’na verm!#t!. Planda 
sanay! tes!sler!n!n nereye kurulaca"ına 
yönel!k kararlar da vardı. Buna göre, Anadolu 
yakasında Tuzla ve c!varı, Rumel! yakasında 
!se Topkapı Surları dı#ı uygun görülüyordu. 
L!man tes!sler! !ç!n Suad!ye- Erenköy arasında 
b!r barınak l!man, Em!nönü’nde !se b!r #eh!r 
hatları !skeles! planlanıyordu. Ün!vers!teler 
!ç!n Bayrampa#a c!varı dü#ünülürken, gayr! 
sıhh! bölgeler de Fer!köy Deres!, Fulya bayırı 
etekler! ve Bomont! olarak bel!rlen!yordu. 
Çünkü bu bölgelerde heyelan tehl!kes! vardı... 

Yen! plan sanay! tes!sler!n! b!raz da olsa 
kent!n çeperler!ne çekerken merkezde 
gecekondula#ma artıyordu. 1950’de b!r 
m!lyon olan $stanbul nüfusu 50’ler!n 
sonunda 1 m!lyon 466 b!n’e yükselm!#t!. 
Bu artı#ta hem toprak reformunun b!r 
türlü gerçekle#memes!n!n payı vardı, 
hem de karayollarının köylere kadar 
uzanmasının.  Dahası kentler özell!kle de 
$stanbul !# vaat ed!yordu. $stanbul’da aç 
kalmayaca"ını, çocuklarına daha !y! b!r 
gelecek hazırlayaca"ını dü#ünenler solu"u 
ya Haydarpa#a’da ya Topkapı ve Harem 
otogarlarında alıyordu. Kenttek! gecekondu 
sayısı 60 b!n! bulmu#, Zeyt!nburnu’nda !lk 
gecekondu mahalles! kurulmu#tu.  Daha 
sonraları göç edecekler de $stanbul’un 
g!rdabına kapılma korkusuyla kend! 
mahalleler!n! olu#turacaktı, Karaden!zl!ler, 
S!vaslılar, Erzurumlular, D!yarbakırlılar, 
Yozgatlılar… Hem#er! mahalleler!, hem#er! 
kahveler! derken meslekler de kentlere göre 
ayrılmaya ba#lamı#tı; Örne"!n yorgancılar 
Maçkalı, m!dyec!ler Mard!nl!yd!… Kent!n yen! 

����¨.'4â0�
â56#0$7.¨7
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sah!pler! çok uzun yıllar geld!kler! kentle, köyle 
ba"larını koruyacak,  $stanbul’da karınlarını 
yakınlarının kend!ler!ne hazırladıkları y!yecek 
dolu denklerle doyuracaklardı. Dahası kend!s! 
de göçle gelen, sonrak! yıllarda $stanbul’da 
konaklayanları kent! bozmakla suçlayacaktı.

Nüfusun bu denl! hızlı artması $stanbul 
Beled!yes!’n! gıdaya ve d!"er tüket!m mallarına 
daha ucuz, kolay ve b!r arada ula#mayı 
sa"layacak b!r projeye zorladı. $stanbul’da 
da $sv!çre’dek!lere benzer b!r perakende 
ma"azası kurulması kararla#tırıldı. Devreye 

Menderes "kt"darının son günler"nde hazırlanan !stanbul’un ana nazım planında 
sanay" tes"sler"n"n nereye kurulaca$ına yönel"k kararlar da vardı.
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Koç g!rd!, $sv!çre M!gros’la b!r anla#ma yapıldı 
ve !lk ma"aza açıldı. M!gros zamanla seyyar 
satı# araçlarıyla semt semt dola#acak, temel 
!ht!yaçlarını halkın aya"ına ta#ıyacaktı. Bu, b!r 
!lkt!, uzun yıllar da benzer! görülmeyecekt!.  

Hayatı kolayla#tırıcı bu uygulamalara 
ra"men $stanbul’un çel!#k!ler! g!derek daha 
der!nle#!yor, daha çok göze batıyordu. Bu 
der!nl!"! yaratanlardan b!r! hızla artan 
gecekondula#mayla paralel yol alan Levent’te 
v!lla !n#aatlarıyla yen! b!r ya#am #ekl! 
yaratılması, d!"er! Harb!ye’de H!lton Otel!’n!n 
açılması oldu. Sk!dmore, Ow!ngs, Merr!ll !le 
Sedat Hakkı Eldem’!n m!mar!s!n! üstlend!"! 
otel H!lton’un Porto R!ko ve $spanya’dan 
sonra dünyaya açılan üçüncü kapısıydı. 
$stanbul’u seçense Conrad H!lton’dan çok ABD 
hükümet!yd! ve otel Türk!ye !le !tt!fakın b!r 
s!mges! olarak de"erlend!r!l!yordu. 

H!lton b!r yana, Menderes !kt!darında geçen 
on yılda e"lencen!n seyr! de g!derek de"!#m!#t! 
$stanbul’da. Gaz!noların sayısı artıyor, Taks!m’e 
Maks!m ve Tepeba#ı eklen!yordu. Abdullah, 
Konyalı, Beyt! Et Lokantaları s!yas!ler!n, 
!#adamlarının ve sanatçıların kar#ıla#ma 
ve bulu#ma mekanı hal!ne gel!yordu. 
Karayollarının açılmasıyla Türk!ye’dek! araç 
sayısı da artmı#tı. 

1950’de otomob!l sayısı 13.405’d!, on yılın 
sonunda 45 b!n! buldu. Y!ne 1950’de 
$stanbul’da !k! b!n otomob!l varken bu sayı 
hızla artacak, $stanbul’un caddeler!nde 
Bu!ck, Chevrolet, Cad!llac marka Amer!kan 
otomob!ller! boy gösterecekt!. $stanbullular 
taks! kullanmaya da alı#ıyordu, F!at marka 
taks!ler Beyo"lu’nda, Chevrolet marka taks!ler 
!se Pangaltı’da mü#ter! bekl!yordu. 

$stanbul hatalarıyla b!rl!kte yen! nüfusuna 
ve hayatına göre kentle#!rken kültür ve 
sanat alanını da etk!l!yordu. Ressamlar 
res!m anlayı#ları do"rultusunda grupla#ıyor, 
Adalet C!mcoz’un kurdu"u Maya g!b! özel 
galer!ler açılıyordu. $stanbul’un !lk operası !se 
Leyla Gencer’!n Tosca göster!s!yle sey!rc!yle 
bulu#uyor, açılı#ı !se Cumhurba#kanı Celal 
Bayar yapıyordu. 

S!nema da etk!lenm!#t! Türk!ye’n!n ve 
$stanbul’un bu “yen!” hal!nden. Her yıl çevr!len 
f!lm sayısıyla b!rl!kte s!nema sayısı da artmı#, 
$k!nc! Dünya Sava#ı’ndan bu yana Mısır ve 
Amer!kan f!lmler!yle ha#ır ne#!r olan sey!rc! 
melodram !zlemek !ç!n s!nemadan s!nemaya 
ko#maya ba#lamı#tı. 

30 ve 40’lı yıllarda Muhs!n Ertu"rul’un 
yönetmenl!"!nde daha çok t!yatro oyuncularını 
beyaz perdeye ta#ıyan Türk s!neması #!md! 
yen! yüzler, yen! k!ml!kler arıyordu. Ner!man 
Köksal g!b! yolda yürürken oyuncu olma 
!ht!mal! de vardı artık,  Ses, Yıldız g!b! 
derg!ler!n açtı"ı “art!st” yarı#malarında 
dereceye g!rmek de…  Türk s!nemasının 
efsanes! Cah!de Sonku !le Nev!n Seval son 
demler!n! ya#ıyordu, ama Belg!n Doruk, 
Muhterem Nur, Perv!n Par onlardan olu#acak 
bo#lu"u doldurmaya adaydı. Ay#ec!k f!lm!yle 
#öhret olan Zeynep De"!rmenc! da bu s!yah 
beyaz yılların melodramlarına küçük yıldız 
olarak !mzasını atıyordu. S!nemanın !k! kralı da 
bu yıllarda görünmü#tü beyaz perdede: Ayhan 
I#ık ve Yılmaz Güney. Ekrem Bora, Sadr! Alı#ık, 
Ahmet Mek!n, Göksel Arsoy g!b! oyuncular 
da kral olamasalar da sey!rc!y! can ev!nden 
yakalamayı ba#arıyordu. “Kötü” adamlarda !se 
Erol Ta#’la Muza*er Tema ba#ka oyunculara 
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!ht!yaç bırakmıyordu. Yönetmenlerde !se Ömer 
Lütf! Akad, Met!n Erksan, Osman Seden, 
Ertem Göreç, Atıf Yılmaz; Muhs!n Ertu"rul, 
Faruk Kenç, Baha Gelenbev!, Aydın Arakon 
g!b! !s!mler!n yer!n! alıyordu. 

Hatırlatmakta fayda var, fabr!kadan s!nema 
platosuna geç!#!n öncülü"ünü yapan 
da Muhs!n Ertu"rul’du. Hal!ç’te, askere 

a!t De&erdar Mensucat Fabr!kası’nın 
b!r pavyonunu k!ralayan Ertu"rul ba#ta 
“$stanbul’da B!r Fac!a”, pek çok f!lm!n! bu 
platoda yönetm!#t!. Onlarca yıl sonra bu kez 
Beykoz’da artık !#lev!n! y!t!rm!# olan ayakkabı 
fabr!kası da sete dönü#türülecek, 2000’l! 
yıllarda pek çok f!lm ve telev!zyon d!z!s!ne 
mekan olacaktı. 

H"lton Otel", 1950’ler"n sonu.
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Arçel"k – Sütlüce, 1960’lı yıllar.
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1960’lara gel!nd!"!nde dünyada da Türk!ye’de 
de !nsanlar gelece"e daha güvenle bakıyor 
görünüyordu. Çünkü dünya b!r süred!r 
p!yasanın sadece arz ve taleple dengelenece"!n! 
savunan neoklas!k ekonom! anlayı#ı yer!ne 
taleb! öne alan John Maynard Keynes’!n 
ç!zd!"! ekonom!k rotayla !lerl!yordu. Keynes 
bu teor!s!n! 1929 Buhranı’nın ardından 
hazırlamı#tı. Devlet p!yasada durgunluk 
olması durumunda mal!ye ve para pol!t!kası 
yan! verg!ler ve fa!zler aracılı"ıyla toplam 
taleb! arttırmalı, kamu harcamaları arttırılarak 
taleb!n !sten!len sev!yeye gelmes! sa"lanmalı ve 
ekonom! yen!den canlandırılmalıydı. 

Bu modele göre devlet!n b!r ekonom! pol!t!kası 
olmalı ve üret!m!n, !st!hdamın dengede 
g!tmes! !ç!n serbest p!yasa ekonom!s!ne 
müdahalede bulunmalıydı. Keynesyen teor!y! 
uygulayan devletlerde ekonom!k ver!ler!n 
olumlu sonuçlar vermes! neden!yle 1980’lere 
kadar popülar!tes!n! koruyacak bu s!steme 
eklenmekte Türk!ye de gec!kmed!. Bürokrat, 
sanay!c!, !#ç!… 

Herkes! aynı potada toplayan bu pol!t!ka 
meyveler!n! verm!#, dünya ekonom!s! g!b! 
Türk!ye ekonom!s! de pırıltılı ve umutlu b!r 
döneme g!rm!#t!. 

1960’ların ba#ında !nsan aklının sınırlarını 
zorlayan b!r gel!#me daha ya#andı ve Sovyetler 
B!rl!"! Ay’a !nsansız b!r hava aracı gönderd!. 
Anla#ılan teknoloj! !nsanın hayal gücünün 

E"senhower’ın 1959 yılındak" Türk"ye z"yaret".
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tutanaklarında kapalı olunan süreye !l!#k!n #u 
açıklamaya yer ver!ld!:

“Oda Mecl!s! feshed!lm!# oldu"undan 2.4.1960 
tar!h! !le 25.08.1960 arasında üç aylık devrede 
toplantı olmamı#tır.”

M!ll! B!rl!k Kom!tes! $SO’nun yönet!m 
kadrosunu da da"ıtma kararı almı#tı, ama 
Vehb! Koç, Nejat Eczacıba#ı ve %ahap 
Kocatopçu’nun etk!n lob! çalı#malarıyla 
“yasak” kararı !k! ay sonra kaldırıldı. 25 
A"ustos 1960 günü toplanan $SO Mecl!s’!nde, 
Val! Tu"general Ref!k Tulga konu#uyor ve 
#unları söylüyordu:

“27 Mayıs $nkılabı’ndan sonra yürürlü"e g!ren 
!k! numaralı kanunla odaların çalı#malarını 
meslek! ahlak ve memleket menfaatler! 
yönünde yürütmek gayes!yle uzuvlar 
feshed!lm!#t!. Bu arada vaz!fe gören kom!teye 
ve ba#kanı Vehb! Koç’a te#ekkür ed!yorum. 
Gayem!z meslek! tesanüt ve memleket 
menfaatler!n!n korunmasıdır. $ler! b!r sanay! 
memleket! sev!yes!ne ula#mak amacımızdır. 
$nkılaba bu yoldak! çalı#malarınızla faydalı 
olaca"ınıza em!n!m.”

Aynı ha&a !ç!nde $stanbul, $zm!r, Ankara 
Sanay! ve T!caret Odaları ba#kanları Ankara’ya 
ça"rıldı. Müste#ar Alpaslan Türke# ve 
Cumhurba#kanı Cemal Gürsel ba#kanlardan 
t!caret ve sanay! sahasında !s!m yapmı# part!s!z 
adaylarını tesp!t ederek ac!len b!ld!rmeler!n! 
!sted!, amaç sanay! bakanlı"ını üstlenecek 
b!r !s!m bulmaktı.  $SO’da, Vehb! Koç, Nejat 
Eczacıba#ı, Z!ya $nankur, Tevf!k Sabuncu, 
Nüzhet Tekül ve Dr. %ahap Kocatopçu’dan 
olu#an b!r Ele#t!rme Kom!syonu seç!ld!. 
Sadece $SO’da de"!l, M!ll! B!rl!k Kom!tes!’nde 
de Sanay! Bakanlı"ı !ç!n daha çok Koç’un 
adı öne çıkıyordu, ama o bu görev! kabul 
etmed!.  “Yanlı# yoldasınız.” ded! gerekçeler!n! 
açıklarken “Ben ortaokulu zor b!t!rm!# b!r 
!nsanım. D!l b!lmem. Devlet !#! #ere'! !#t!r ama 
ben!m yapaca"ım !# de"!ld!r.” 

Uzun görü#melerden sonra Sanay! Bakanlı"ı 
görev!ne Atatürk’ün özel e"!t!m aldırdı"ı 
gençlerden b!r! olan ve %!#e Cam’ın, $# 
Bankası’nın kurulu#unda görev alan %ahap 
Kocatopçu aday göster!ld!. Kocatopçu 
Gürsel’!n onayıyla, !ht!lal dönem!n!n Sanay! 
Bakanı oldu. Asker! yönet!m daha darben!n 
yapıldı"ı gün yen! b!r anayasa hazırlamak 
üzere adım atmı#, $stanbul ve Ankara 
ün!vers!teler!n!n hukuk hocalarından olu#an 
b!r anayasa kom!syonu kurmu#tu. Hıfzı Veldet 
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Vel!dedeo"lu, Nac! %ensoy, Ragıp Sarıca, Tarık 
Zafer Tunaya, Sıddık Sam! Onar, Hüsey!n 
Na!l Kubalı, $smet G!r!tl!, Bahr! Savcı, $lhan 
Arsel ve Muammer Aksoy’dan olu#an bu 
kom!syonu, Enver Z!ya Karal ve Turhan 
Feyz!o"lu’nun ba#kanlı"ında 20 k!#!den 
olu#an !k!nc! kom!syon !zled!. Çalı#malar kısa 
sürede tamamlandı ve yen! anayasa 9 Temmuz 
1961’de yapılan referandumda toplumun yüzde 
61,7’s!n!n kabulüyle yürürlü"e g!rd!. 

Yen! anayasa !lk kez “sosyal devlet” 
kavramını gündeme get!r!yordu ve k!#!sel 
hak ve özgürlükler oldukça gen!# tutulmu#tu. 
Sanay!c!ler!n tepk!s! gec!kmed!. Nejat 
Eczacıba#ı’nın anılarında yer aldı"ına göre 
bazıları aralarında para toplayarak kar#ı 
mücadeleye hazırlanmayı b!le tartı#tı. 
Eczacıba#ı, !#adamlarının kaygısının neden!n! 
özetlerken “1961 Anayasası esk!lere göre 
daha özgür b!r rej!m get!rd!.” d!yecekt! 
“Bazı !#adamlarında toplumun kolay kolay 
bu serbestl!"e dayanamayaca"ı, bunun 
karga#aya fırsat verece"! yolunda görü#ler 
egemen oldu.” Jak Kamh! !se anayasadan 
çok darbeden ted!rg!n olmu#tu. Sonraları 
“1960 $ht!lal! oldu"unda ben çok üzüldüm” 
d!yecekt!; “Türk!ye’ye hürr!yet geld!, yorumları 
yapılıyordu. Oysa darben!n olumsuz ak!sler! 
olaca"ını b!l!yordum. $hbarcılık ba#ladı, 
sanay!, ekonom! durdu. Ancak çabuk 
toparlandı.”   

  

6g4-â;'�â.'�+/(�#4#5+0&#��
â.-�56#0&�$;
27 Mayıs darbes!n!n “hür te#ebbüs” f!kr!n! 
savunan Demokrat Part!’ye kar#ı yapılması 
neden!yle !k!lem ya#ayan hükümet !se 
bu durumu düzeltmek !ç!n “demokrat!k 
kalkınma” vurgusunu yapmayı ve 
cumhur!yet!n !lk yıllarından ber! uygulanan 
“karma ekonom!”y! sürdürmey! ye"l!yordu. 
1950’ler!n son dönem!n!n m!rası devalüasyon, 
dı# t!caret açı"ı, borçlar, tükenen döv!z 
rezerv!… Oysa yen! dönemde sanay! ve 
yatırımlarda !thal !kames! dönem!ne geç!lecek, 
fabr!kalar kurulacaktı. Sorunları a#ab!lmek 
!ç!n planlı b!r kalkınma, ama önce destek 
gerek!yordu. Bu nedenle 1947’den bu yana üye 
olunan IMF’n!n kapısı çalındı ve Türk!ye’n!n 
!lk stand-by düzenlemes! 1961’de 37,5 m!lyon 
dolar destek sa"layacak #ek!lde !mzalandı. 
Her yıl yen! b!r N!yet Mektubu veren Türk!ye 

27 Mayıs 1960 darbes" 
sonrası Mecl"s kapatılıp 

ülke yönet"m" M"ll" 
B"rl"k Kom"tes"’ne 

bırakıldı.
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10 yıllık dönemde 9 stand-by anla#ması 
yapacak, IMF !le toplam 235,5 m!lyon dolarlık 
anla#maya g!d!lm!# oldu"u halde, bu tutarın 
ancak yüzde 66,6’lık bölümü olan 157 m!lyon 
dolar tahs!l ed!leb!lecekt!.

Sanay!c!ler!n ted!rg!nl!kler!n! b!r ölçüde de 
olsa kıran IMF !le anla#manın gölges!nde 
yen! anayasanın get!rd!"! hareketl!l!k hızını 
kesmeden sürüyordu. On !k! send!kacı 
b!r araya gel!p Türk!ye $#ç! Part!s!’n! (T$P) 
kuruyor, aralarında Do"an Avcıo"lu, %evket 
Süreyya Aydem!r, Sadun Aren, $lham! Soysal, 
$lhan Selçuk g!b! !s!mler!n bulundu"u 1042 
aydın “Yön Hareket!”yle devletç!l!k !lkes! 
do"rultusunda kalkınmayı savunuyordu. 
Düne kadar yasaklı pek çok yayın su üstüne 
çıkmı#, Bertolt Brecht g!b! sosyal!st yazarların 
oyunları t!yatroya !zley!c! çekmeye ba#lamı#tı. 
Ün!vers!teye ve TRT’ye özerkl!k tanınırken 
b!l!m!n ve haber alma hakkının da önü 
açılıyordu. M!ll! Güvenl!k Kurulu (MGK), 
Ordu Yardımla#ma Kurumu (OYAK) Anayasa 
Mahkemes! ve Yüksek Hak!mler Kurulu, 
TÜB$TAK… Yen! anayasa k!m!n!n topluma 
yarar ve zararları !ler!k! yıllarda tekrar tekrar 
tartı#ılacak pek çok kurumun da kurulu#una 
zem!n hazırlıyordu. Bu kurumlardan 
b!r! Türk!ye’de ekonom!de, özell!kle de 
sanay!le#mede söz sah!b! olmaya aday DPT, 
yan! Devlet Planlama Te#k!latı’ydı. 

2.#0.+�-#.-+0/#�âcâ0�&26
Sanay!c!ler!n yen! anayasa kar#ısında 
duydukları kaygıyı g!dermek ancak toplumun 
çe#!tl! kes!mler!n! b!r araya get!rmekle 
mümkündü. Bunun !ç!n Ekonom!k ve 
Sosyal Etütler Konferansı adı altında b!r 
dü#ünce kurulu#u kurulması gündeme 
geld!. M!ll! B!rl!k Kom!tes! !se ekonom!y! de 
yen!den düzenleme arzusundaydı: Menderes 
dönem!n!n tarımla kalkınma projes! yönünü 
yen!den sanay!ye çev!recek, ekonom!dek! 

kr!z!n a#ılması !ç!n b!r an önce planlı b!r 
kalkınmaya geç!lecekt!.

Aslında Türk!ye’n!n planlı kalkınmaya 
yönelmes!, dünyadak! gel!#melerden ba"ımsız 
b!r adım de"!ld!. 1960’lar hem ekonom! hem 
de s!yaset sahnes!ne “serbest rekabet, özel 
te#ebbüs”ün tems!l ett!"! kap!tal!zm!n kales! 
ABD ve Batı blo"uyla, “merkez! plan, devlet 
te#ebbüsü”yle özetlenen sosyal!zm! sah!plenen 
Sovyetler B!rl!"! !le Do"u blo"u arasında 

Türk"ye üret"mde planı 
ke#fed"nce sanay"le#mede 

b"r adım daha atıldı.
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so"uk sava#ın hüküm sürdü"ü yıllar olarak 
geçmeye adaydı. Ba"ımsızlı"ını !lan eden 
azgel!#m!# ülkeler !se “üçüncü dünya ülkeler!” 
d!ye anılıyordu. Bu ülkeler!n gel!#!m! süren 
ülkelerle aralarındak! açı"ı kapatmak !ç!n 
seçt!"! kalkınma yolu !deoloj!k olarak hang! 
tara&a durduklarını bel!rl!yordu. Örne"!n 
planlı kalkınmayı seçenler sosyal!stl!"! seçm!#, 
yan! Sovyetler B!rl!"!’n!n güdümü altına 
g!rm!# sayılıyordu. Bu kampla#ma özell!kle az 
gel!#m!# ve gel!#mekte olan ülkeler! etk!l!yor, 
sanay! hamleler!n! bu dengeye göre yapmak 
zorunda kalıyorlardı. Türk!ye’ye b!ç!len rol !se 
sosyal!st Rusya’ya kar#ı b!r üs ve Ortado"u’nun 
anahtarı olmasıydı. Bu Türk!ye’n!n 
harcamalarda savunmaya öncel!k tanımasına 
ve sanay!le#men!n gec!kmes!ne yol açacaktı.

Türk!ye’n!n planlama ve e#güdüm !ht!yacı 
!se daha 1958’de ya#anan devalüasyonla 
ortaya çıkmı#, hatta DP !kt!darı B!rle#m!# 
M!lletler’!n deste"!yle kalkınma ve planlama 
uzmanı Hollandalı !kt!satçı Jan T!nbergen’den 
danı#manlık almaya ba#lamı#, ancak 27 Mayıs 
darbes!yle bu çalı#malar yarım kalmı#tı. Ayrıca 
Batı Avrupa’nın yen!den !marı ve ekonom!k 
yönden güçlenmes! !ç!n kurulan örgütler de 
olanca gücüyle çalı#ıyordu, Avrupa $kt!sad! 
$#b!rl!"! Te#k!latı görev!n! tamamlamı#, yer!ne 
Ekonom!k $#b!rl!"! ve Kalkınma Örgütü’nün 
(OECD) kurulması gündeme gelm!#t!. M!ll! 
B!rl!k Kom!tes! de DPT’n!n kurulmasını !#te 
bu görevler! yer!ne get!rmes! !ç!n !stem!#t!. 
Te#k!lat “Kamu sektörü !ç!n emred!c!, özel 
sektör !ç!n yol göster!c!” çalı#malar yapacaktı. 
Kurulu# yasasında “Özel sektörün faal!yetler!n! 

planın hedef ve gayeler!ne uygun b!r #ek!lde 
te#v!k ve tanz!m edecek tedb!rler! tavs!ye 
etmek” sözler!yle vurgulanan bu hede'e !lk 
çalı#ma dönem!nde 59 m!lyar l!ralık yatırım 
yapılmasına, bunun 35.7 m!lyar l!rasının 
kamu, 23.9 m!lyar l!rasının !se özel sektöre 
ayrılmasına karar ver!ld!. Böylece Demokrat 
Part! dönem!nde devlet!n hesabını k!tabını 
#a#ırtan seçmene yönel!k popül!st pol!t!kalar, 
yer!n! kalkınmayı öne alan b!r ekonom! 
pol!t!kasına bırakacaktı. 

DPT’n!n varlı"ı ekonom!de kurumsalla#ma 
yolunda da b!r !lk adımdı. Varlı"ıyla pek çok 
kurum ve kurulu#un da gel!#mes!n! sa"layacak, 
devlet a"ır sanay! yatırımlarını seferber 
ederken özel sektöre de !thal !kamec! üret!m 
rolü ver!lecekt!. 

Ekonom!de bunlar olup b!terken toplumun 
!lg!s! ba#ta Menderes, DP’l! yönet!c!ler!n!n 
yargılandı"ı Yassıada duru#maları üzer!nde 
toplanmı#tı. Duru#malara $stanbul’dan 
katılmak !steyenler, eller!nde davet!yeler!, 
Dolmabahçe’dek! Bezm!alem Val!de 
Sultan Cam!!’ne g!d!yor, orada askerler!n 
kontrolünden geçt!kten sonra motorlarla 
Yassıada’ya gönder!l!yordu. 

Duru#malar radyoda yayınlanıyor, dava 
dosyasındak! sanıkların mahrem!yet!ne 
g!ren bazı !dd!alarla “dü#ükler” olarak 
tanımlanmaları DP muhal!'er!n! b!le 
!nc!t!yordu.  Dava 872. duru#mada karara 
ba"landı, Bayar ve Menderes dah!l on be# 
k!#!n!n !damına karar ver!ld!. Toplum, DP 
seçmen! de dah!l sess!zd!, k!mse kararlara 
tepk! göstermed!. Bayar’ın cezası ya#ı 
neden!yle ertelend!, ama Adnan Menderes, 
Fat!n Rü#tü Zorlu ve Hasan Polatkan !dam 
ed!ld!. Türk!ye Cumhur!yet tar!h!n!n !lk asker! 
darbes!n! ya#amı#tı. Bunun a"ırlı"ını onlarca 
yıl ta#ıyacak, Menderes ve arkada#larının 
Yassıada’dak! mezarları !se ancak doksanlı 
yılların ba#ında $stanbul’a, Vatan Caddes!’nde 
açılan anıt mezara yerle#t!r!lecekt!. 
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Türk!ye’n!n !lk kapsamlı planı 1962’de 
hazırlandı. B!r!nc! Be# Yıllık Kalkınma 
Planı’nda da ekonom!n!n rotası !ç pazara 
yönel!k sanay!le#me, yan! !thal !kames! 
yönünde ç!z!ld!. 15 yılı kapsayan be# yıllık 
kalkınma planlarının hedef!, her yıl yüzde 
yed! büyüme hızına ula#mak, gayr! saf! m!ll! 
hasılayı da 15 yılda yüzde 175 artırmaktı. 
Planın ana hede'er!nden b!r! de Türk!ye’n!n 
her dönemde en büyük sorunu olan tasarruf 
ve sermaye sorununu a#mak, sanay!le#men!n 
f!nansman !ht!yacını sa"lamak !ç!n reformlar 
yapmaktı. Öncü sektör !se elbette sanay! 
olacaktı. Bu sektör !ç!n öngörülen büyüme 
oranı yüzde 12’yd!, !thal !kames!n!n 

seç!lmes!nde en öneml! nedense döv!z darlı"ı 
neden!yle ya#anan !thalat sıkıntısıydı.

Pek!, bu büyüme nasıl sa"lanacaktı? Yanıt, 
!ç tüket!m! bell! b!r büyüklü"e ula#an sanay! 
mallarını !çerde üretmek, bu sektörler!n 
rekabetç! olması !ç!n de gümrük verg!ler!, 
kotalar ve m!ktar kısıtlamalarıyla çe#!tl! 
koruma !mkânları sa"lamak olarak 
bel!rlend!. 

Sanay!c!ye de"erl! TL, dü#ük döv!z kuru 
pol!t!kaları !le gerekl! yatırım mallarını 
ucuz !thal etme, dü#ük fa!zle de f!nansman 
kayna"ı sa"lama destekler! ver!lecekt!. 
Kamu-özel kes!m !#bölümü do"rultusunda 
dem!r-çel!k, petrok!mya ve ara mallarının 
üret!m!n! kamu üstlenecekt!. Bu arada 
T!mes gazetes!nde yer alan b!r makalede 6 
m!lyar dolar olan yatırım tutarının dörtte 

!thal "kamec" 
sanay"le#meyle  
b"rl"kte Türk"ye’ye 
bozdolabı ve  
çama#ır mak"nes" 
g"rd".
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b!r!n!n yabancı kaynaklar tarafından f!nanse 
ed!lece"! hatırlatılıyordu.

Önce planlandı"ı g!b! sanay!n!n !ht!yaçları 
do"rultusunda kamu yatırımları ba#latıldı... 
11 Mayıs 1960’da Ere"l! Dem!r ve Çel!k 
Fabr!kaları Türk Anon!m %!rket!’n!n 
temel! atıldı. 42 ayda kurulan fabr!ka 
15 Mayıs 1965’de !#letmeye alındı. Bu, 
$stanbul’da b!rçok fabr!kanın da gel!#mes!n! 
hazırlayan b!r atılımdı, özell!kle de otomot!v 
sanay!s!n!n. Aynı yıl TPAO öncülü"ünde 
PETK$M (Petrok!mya Hold!ng A.%.) 
kurulurken $PRA%’la !lk adımı atılan 
petrok!mya sanay!nde !se petrol raf!ner! 
ürünler!, plast!k, last!k, elyaf hammaddeler! 
ve d!"er organ!k ara mallar üret!m!ne geç!ld!. 
Devlet el!yle sanay!le#mede !lk dönem 
un, #eker ve tuz fabr!kalarından olu#an 
üç beyazlara önem ver!l!yordu, #!md! !se 
kömür, akaryakıt ve dem!r, yan! üç s!yahlar 
öne geç!yordu. O güne kadar a"ırlıklı olarak 
tekst!lle sanay!le#en ülkede #!md! petrok!mya 
ba#ta, pek çok sektörde küçük, ama öneml! 
adımlar atılıyordu.

Yen! K$T’ler !ç!n seç!len dem!r çel!k ve 
petrok!mya sanay!ler!; sadece otomot!v 
de"!l, !n#aat, ambalaj ve boya sanay!s!nde 
de öneml! b!r a#amanın geç!lmes!n! 
sa"layacaktı. Bu dönemde en hızlı büyüyen 
metal !#kolu oldu. 1950’ler!n ortasında 
temel! atılan Arçel!k 1959’da çama#ır 
mak!nes!yle üret!me geçt!, b!r yıl sonra 
buzdolabı da üretmeye ba#ladı. 1960’ta 
Arçel!k’!n tezgâhlarından çıkan 7500 
buzdolabı !le 4500 çama#ır mak!nes! p!yasaya 
sürüldü. B!r on yıl önce !k!nc! el buzdolabına 
b!le neredeyse b!r araba f!yatını ödemey! 
göze alanlar #!md! montaj da olsa yerl! 
üret!m !ç!n kuyruktaydı. Yıllar sonra Koç 
Hold!ng tarafından hazırlanan, Arçel!k’!n 
tar!h!n! anlatan k!tapta tüket!c!ler!n bu yen! 
ürünlere sah!p olab!lmek !ç!n nasıl çaba 
gösterd!kler! anımsatılacaktı. K!tapta yer 
aldı"ına göre Trabzonlu b!r tüket!c! henüz 

ambalajda yeterl! gel!#me sa"lanamadı"ı 
!ç!n yolda tavanı çöken buzdolabını satmaya 
yana#mayan, “Bu ürün hasarlı, olmaz.” 
d!yen bay!!n!n sözler!ne aldırı# etm!yor, 
Esk!#eh!rl! b!r tüket!c! !se günler önce s!par!# 
ett!"! buzdolabı ba#kasına g!der korkusuyla 
bay!!n!n önünde sabahlıyordu. Bu b!r 
anlamda Türkün teknoloj!yle sava#ıydı da… 
Susurluk’ta çama#ır mak!nes! tam!r!ne g!den 
serv!s görevl!s! mak!ney! açınca #a#kınlıktan 
küçük d!l!n! yutacak hale gelecekt!, 
çünkü çama#ır mak!nes! ayran yapımında 
kullanılmı#tı! 

1961’de Arçel!k kar#ısında b!r rak!p buldu, 
1950’l! yıllarda prof!l fabr!kası kurarak daha 
çok !n#aat sektörüne h!zmet veren Jak Kamh! 
Prof!lo markasıyla çama#ır mak!nes! ve 
buzdolabı üretmeye ba#ladı. B!r yıl sonra !se 
!lk tüp gaz mutfaklara g!rd!, Türk Traktör, 
Un!royal faal!yete geçt!. 1960-69 arasında 
açılan büyük fabr!kaların ço"unlu"u Koç 
Grubu’na a!tt!:  Türk S!emens, $zocam,  
Türk Elektr!k, Bekotekn!k, Beldesan, Tofa#, 
Kav, Mako ve Ram Dı# T!caret. Sanay! r!sk 
almak demekt!, k!m! zaman alınan bu r!sk 
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!sten!len sonuca ula#mıyor,  yatırım kar 
get!rm!yordu. Rahm! Koç, kend!s!yle 
yaptı"ımız söyle#!de bu yatırımlardan b!r!n! 
#öyle aktarıyordu: 

“1965’lerde $sveç’ten yara bandı üretmek 
üzere patent aldık. Önces!nde p!yasa 
ara#tırması yaptırmı#, bunun !ç!n de 
dünyanın parasını vererek b!r #!rketle 
anla#mı#tık. Gelen rakamlar yara bandı 
pazarının olu#tu"unu göster!yordu. B!z de 
fabr!kayı kurduk, ama !'as ett!k. Çünkü 
yanlı# hesap ed!lm!#, Türk!ye’de o kadar 
yara bandı kullanılmıyormu#. B!r !#e 
atıldı"ınızda bunun yüzde yüz b!r garant!s! 
yok. B!raz koku almanız, b!raz da #ansınızın 
olması lazım. B!z bu !#te bunu yapamadık.”

Koç bu yatırımlarla sınırlı kalmadı, 
Türk!ye’de b!r !lke de !mza attı. Bu 
Türk!ye’de ser! üret!len !lk otomob!l 
Anadol’du. Koç’u bu yatırım !ç!n tet!kleyen, 
Bernar Nahum’la $zm!r Fuarı’nı gezerken, 
$sra!l standında gördü"ü f!berglas araçtı. 
$lk araç 1966’ta p!yasaya ver!ld!"!nde 
Nahum kend!n! tutamamı#, Koç’a “Çet!n 
Altan bunu görünce b!z!mle dalga 
geçecek.” d!ye fısıldamı#tı. Altan de"!l, 
ama toplum kısa sürede hem Anadol’a 
alı#mı# hem de “f!berglası !nekler y!yor” 
d!ye alay etmeye ba#lamı#tı. Bu cümleler 
elbette Koç yönet!c!ler!n!n de kula"ına 
g!d!yordu. Rahm! Koç, “Bu sözler! duyunca 
gülüyorduk.” d!yecekt! sonraları “Ama 
mal satıyordu.” Koç’un Anadol’a da!r 
söyleyecekler! bunlarla sınırlı de"!ld!:

“Anadol’u üretmek !ç!n döv!z tahs!s! de 
yapmı#tık. Dönem!n sanay! bakanı aracın 
f!yatının her yerde 20.800 l!ra olmasını 
!sted!. ‘Nasıl olur’ d!ye kar#ı çıktık, ‘Van’dak! 
adamla $stanbul’dak! adamın f!yatı aynı 
olmaz. Bunun nakl!ye g!der! var.’ Bakan 
ısrarcıydı, aks! halde döv!z!m!z! kesece"!n! 
söyled!. Nakl!yeden zarar ett!k, ama 
otomob!l! de sattık. 

Anadol’un enteresan tarafı; saç otomob!le 
çarptı"ınız zaman çarpmanın etk!s! kapıya 
kadar gel!r, kapı açılmaz. f!berglas arabaya 
çarptı"ınız zaman darbe oraya kadar 
g!tmez, b!r yerde kırılır ve orada durur. 
Saç arabayı tam!r etmek !ç!n bütün kapıyı 
çıkarmanız, çamurlu"u de"!#t!rmen!z 
gerek!rd!, çok me#akkatl! b!r !#t!. F!berglas 
arabanın b!r avantajı da haf!f olması ve az 
benz!n yakmasıydı.” Anadol’un üret!m! 
1984’de kadar sürecek, bu arada arabanın 
alay konusu ed!len kaputu f!berglas 
uçaklarda kullanılmaya ba#lanacaktı!

Özel sektörün !ç pazarda hızla büyüyen 
taleb! görüp dayanıklı tüket!m malları 
üret!m!nde ısrarcı olması planlı kalkınma 
dönem!n!n ana amaçlarıyla çel!#!yordu. 
Planlı kalkınma dönem!nde döv!z kıtlı"ının 
her zaman problem oldu"u ekonom!de 
sanay!n!n, montajdan yerl!l!k oranı artmı# 
ara ve yatırım malları üret!m!ne do"ru 
evr!lmes! arzulanırken yatırım mallarının 
!thal !kames! y!ne devlete kalıyordu. 
Y!ne de 1980’ler!n ba#ına kadar sürecek 
bu dönem boyunca dayanıklı tüket!m 
mallarından ara ve yatırım mallarına do"ru 
yapısal de"!#mey! hede'eyen b!r pol!t!ka 
uygulanacaktı. 

Dayanıklı tüket!m mallarını üreteb!lmek 
sanay!c!n!n özgüven!n! pek!#t!rm!#t!, ama 
can sıkıcı ele#t!r!lere de gö"üs germek 
gerek!yordu. Hang! ortamda olursa olsun 
sanay!le#meden, özell!kle de dayanıklı 
tüket!m mallarından, yan! buzdolabından, 
çama#ır mak!nes!nden, otomob!lden söz 
ed!l!yorsa dudaklar büzülüyor, “Aman, 
ne olacak, !#te montaj sanay!, o kadar…” 
den!l!yordu. Sanay!c!ler gel!#m!# ülkeler!n 
sanay!le#me yolculu"unda da benzer üret!m 
b!ç!mler!n!n ya#andı"ını hatırlatsalar da 
yetm!yordu. Vehb! Koç “Sanay! hayatımın 
ba#ında a"ır tenk!tlere u"ramı#tım.” d!ye 
hatırlatacaktı sonraları, “Ampul fabr!kasını 
kurarken, daha sonra otomot!v sanay!n! 
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kurarken, bunun sanay! de"!l, b!r aldatma 
oldu"u söylen!yordu ve yaptı"ımız !#!n 
montajcılıktan ba#ka b!r #ey olmadı"ı !fade 
ed!l!yordu.” Koç’a göre Türk sanay!s! montaj 
sanay!s!yle ö"renme sürec!nden geç!yordu 
ve o sürec! geçmeden gerçek sanay!c! 
olunamıyordu.

Yukarıda sözünü ett!"!m!z yatırımların 
ço"unu a"ırlayan, yatırımlarla olu#an t!car! 
canlılı"ı kucaklayan #eh!r y!ne $stanbul’du. 
Aksaray, Beyazıt, Em!nönü, Karaköy, Tünel 
Taks!m arası, Kadıköy, Üsküdar t!caret!n 
merkez! hal!ne gelm!#, tarımdan sa"ladı"ı 
gel!rle sermaye b!r!k!m! sa"layan Anadolu 
tüccarları $stanbul’a akmaya ba#lamı#tı. 
$stanbul Sanay! Odası’nın 1961 ver!ler!ne 
göre 2 b!n 372 kayıtlı !# yer!nde 72 b!n 
484 erkek, 21 b!n 367 kadın olmak üzere 
toplam 110 b!n 123 k!#! çalı#ırken bu rakam 
1969’da !# yer! olarak 2797’e, çalı#an sayısı 
olarak da 526.574’e yükselecekt!. Sektörel 

da"ılımda $stanbul dokumacılıkta Türk!ye 
üret!m!n!n yüzde 42’s!n! kar#ılarken bu 
oran k!myada yüzde 65’!, metal e#ya ve 
mak!nede yüzde 55’!, gıdada yüzde 30’u, 
toprak ve ta# sanay!nde !se yüzde 65’! 
bulacaktı. 1950 sanay! sayımına göre 
Türk!ye’dek! !malat sanay! !#yerler!n!n yüzde 
20’s! $stanbul’dayken, bu oran #!md! yüzde 
40’lara yakla#mı#,  sanay!de üret!len toplam 
katma de"er!n yüzde 33’ünü de $stanbul 
gerçekle#t!rm!#t!. 

Ço"u döv!z darlı"ına ra"men !lklere !mza 
atan bu g!r!#!mc!ler !thalat yasaklarıyla 
korunuyordu. $lk yasaklanan radyo !thalatı 
oldu. $hracatta da b!r on yıl önces!ne göre 
!lerleme kayded!l!yordu. 1960’da yakla#ık 321 
m!lyon dolarlık !hracat yapılırken bu rakam 
!lerleyen yıllarda 500 m!lyon doları a#acaktı. 
Ancak !thalatla kar#ıla#tırıldı"ında neredeyse 
yarı yarıya b!r fark vardı, !hracat !thalata 
yakla#amıyordu. 

Türk"ye’de 
ser" üret"len 
"lk otomob"l 

Anadol.
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M!ll! B!rl!k Kom!tes! en geç 29 Ek!m 1961’de 
!kt!darı TBMM’ye devretme kararındaydı. 
Sözünü tuttu ve seç!m tar!h! olarak 15 Ek!m’! 
açıkladı. Kararla b!rl!kte ardı ardına part! 
kuruldu: Adalet Part!s!, Çalı#ma Part!s!, 
Cumhur!yetç! Meslek! Islahat Part!s!, Sosyal!st 
Part!, Muted!l L!beral Part!, Memleketç! 
Serbest Part!, Muhafazakâr Part!, M!llete 
H!zmet Part!s!, Cumhur!yetç! Köylü M!llet 
Part!s!, Yen! Türk!ye Part!s!, Türk!ye $#ç! 
Part!s!, Güven Part!s!, Musavat Part!s!... Ancak 
seç!m kartlarının üzer!nde dört part!n!n, CHP, 
YTP, AP ve CKMP amblem! yer aldı. $k! part!, 
YTP ve AP kend!ler!n! Demokrat Part!’n!n 

m!rasçısı olarak tanımlıyor, seçmenden 
geçm!#!n oylarını da talep ed!yordu. Dahası !k! 
part!n!n de programı DP programının !zler!yle 
yüklüydü. 15 Ek!mde sandık b!r !kt!dar part!s! 
çıkarmadı ve uzun yıllar sürecek koal!syon 
dönemler! ba#ladı. Asker !se kı#lasına 
döndü, Cemal Gürsel har!ç! Gürsel, TBMM 
tarafından seç!lerek, Türk!ye’n!n dördüncü 
Cumhurba#kanı oldu.

Gürsel, hükümet kurma görev!n! CHP L!der! 
$smet $nönü’ye verd!. $nönü AP’n!n kurucu 
ba#kanı Ragıp Gümü#pala !le ba#ta tutuklu 
DP’l!ler!n hemen tahl!ye ed!lmemes! g!b! 
konularda anla#maya vardı ve hükümet 
kuruldu, ancak 20 Kasım 1961 !le 1 Haz!ran 
1962 arasında !# ba#ında kalab!ld!. Yan! altı 
aydan b!raz uzunca… Ardından CHP !le 
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Yen! Türk!ye Part!s! ve Cumhur!yetç! Köylü 
M!llet Part!s! arasında gene $smet $nönü 
Ba#kanlı"ında yen! b!r hükümet !kt!dara geld!. 

$thal !kamec!, karma ekonom!n!n 
uygulanmaya ba#landı"ı bu yıllarda b!r !sm!n 
yıldızı parlamaya ba#ladı. Bu, sonradan 
Barajlar Kralı ve Çoban Sülü d!ye de ünlenecek 
olan Süleyman Dem!rel’d!. Isparta’nın 
$slamköyü’nde do"an Dem!rel, $stanbul Tekn!k 
Ün!vers!tes!’n! b!t!rm!# b!r mühend!st! ve 30 
ya#ında Devlet Su $#ler!’n!n en genç genel 
müdürü olmu#tu. S!yasette pek tanınmıyordu. 
Ancak AP Genel Ba#kan Ragıp Gümü#pala’nın 
1964’te ölümünden sonra yapılan kongrede, 
henüz !k! yıldır s!yasette olmasına ra"men 
sürpr!z b!ç!mde part!n!n ba#kanlık koltu"una 
oturdu. Devlet Su $#ler!’ndeyken emr!ne 
ver!len be# m!lyar l!ranın !k! m!lyarıyla dev 
barajlar !n#a ett!"! !ç!n de koltu"u, “Barajlar 
Kralı” unvanıyla b!rl!kte doldurdu. 

Kamuoyunun önüne “Demokrat!k n!zam 
!ç!nde b!rçok problemlere part! farkı 
gözetmeks!z!n görmek ve e"!lmek lazımdır. 
Sulh ve refah devlet! olmanın sırlarını 
ara#tırıp elb!rl!"! !le çalı#malıyız” sözler!yle 
çıkmı#tı Dem!rel, ama !lk ba#larda planlı 
kalkınmaya çok da sıcak bakmıyordu. Yıllarca 
Türk!ye gündem!nden çıkmayacak “Plan 
mı p!lav mı?” tartı#masını ba#latan onun bu 
konudak! görü#ler!yd!, tartı#maya son veren 
de o olacak, planlı kalkınmaya sah!p çıkıp, 
karma ekonom!ye “evet” d!yecekt!. Mecl!ste 
yaptı"ı !lk konu#mada da “Plan !ht!yaca göre 
de"!#t!r!leb!l!r.” d!yordu “ Bu, dejenere etmek 
de"!ld!r. Kalkınma olacaktır, hem de planlı 
olacaktır.” 

$smet $nönü’nün ba"ımsızlarla kurdu"u 
hükümet, %ubat 1965’te dü#ürülüp Ek!m 
1965’te yapılan genel seç!mlerde AP oyların 
yüzde 60’ını alınca Süleyman Dem!rel de !lk 
kez ba#bakanlık makamına geld!. Bu arada 
1963’te, 27 Mayıs darbes!nden sonra M!ll! 
B!rl!k Kom!tes!’yle görü# ayrılı"ına dü#tü"ü 

!ç!n sürgüne gönder!ld!"! H!nd!stan’dan dönen 
Alpaslan Türke# de Cumhur!yetç! Köylü M!llet 
Part!s!’ne el koyarak, s!yaset sahnes!n!n yen! 
aktörü oluyordu. Çok geçmeden bu !k! aktöre 
yen! b!r !s!m daha eklenecekt!: Necmett!n 
Erbakan. O da Dem!rel g!b! $stanbul Tekn!k 
Ün!vers!tes! mezunuydu ve onun da kafasında 
ülken!n kalkınmasına !l!#k!n “özel” dü#ünceler 
vardı. Türk!ye !ler!k! yıllarda bu üç aktörle 
b!rl!kte epey M!ll!yetç! Cephe Hükümet! 
deney!m! ya#ayacaktı.

f<#.�â.-�-'<�5#*0'&'���
;'4�â51
1960’larda dünya ekonom!s! kadar Türk!ye 
ekonom!s! de !y! b!r dönem geç!r!yordu. 
S!yasettek! tüm olumsuzluklara ra"men 60’lı 
yıllarda !malat sanay!nde ortalama yüzde 
10, genel olarak da yüzde altı büyüyordu. 
K!#! ba#ına m!ll! gel!r!n artı# hızı yüzde 
üçü bulmu#, !#ç!den memura toplumun 
tüm kes!mler! bu büyümeden pay almaya 
ba#lamı#tı. En'asyon oranları !se henüz yüzde 
10’un üzer!n! görmüyordu. 
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Ancak 1960’ların sonuna do"ru bu tablo 
de"!#t!, ekonom! kötüye g!tme s!nyaller! verd!, 
çünkü !hracat gel!rler! artmıyor, ödemeler 
denges! sorunu yen!den hortluyordu. 1967 
B!r!nc! Be# Yıllık Kalkınma Planı’nın sona 
erme tar!h!yd!. Bu dönemde sa"lanan yatırım 
artı#ı yüzde 90,1 oranında olmu#, 1963-
1967 yılları arasında, 68 m!lyar l!raya yakın 
b!r yatırım gerçekle#m!#t!. Bu yatırımlarda 
kamu sektörünün !mzası beklenen!n altında, 
özel sektörün !se üzer!ndeyd!, özel sektör 
30 m!lyar l!ralık yatırım gerçekle#t!rm!#t!. 
Tarımın gayr!saf! m!ll! hasıladak! payının 
dü#üp sanay!n!n arttı"ı bu dönemde sanay!de 
çalı#an !#ç! sayısı da yüzde 8,8’den yüzde 10,4’e 
çıkmı#tı.

DPT #!md! $k!nc! Be# Yıllık Planı’nın 
hazırlıklarına soyunmu#tu. $#!n ba#ında 
DPT Müste#arı Turgut Özal vardı. Dem!rel 
ba#bakan olur olmaz $TÜ’den tanıdı"ı Elektr!k 
Etüd $dares! çalı#anlarından Özal’ı müste#ar 
yapmı#, b!r yıl sonra da DPT’n!n ba#ına 
get!rm!#, b!r anlamda ekonom!n!n patronu 
!lan etm!#t!. 

Özal #!md! bu vası'a, 1500 yerl! ve yabancı 
uzmanın hazırladı"ı, TBMM’n!n de kabul 
ett!"! planı $stanbul’un ünlü sanay!c!ler!ne 
anlatacaktı. Adres elbette $stanbul Sanay! 
Odası’ydı. Çünkü $SO yılların deney!m! ve 
b!lg! b!r!k!m!yle ekonom!n!n, özell!kle de 
sanay!le#men!n öncüsüydü. Ayrıca Türk!ye 
sanay!c!ler!n!n kurumsal tek adres! ve adeta 
entelektüel merkez!yd!.  

$çe kapalı ekonom!n!n kabu"unun $SO’da 
çatlaması bu nedenle h!ç de #a#ırtıcı de"!ld!. 
Özel sektör tems!lc!ler! kalabalık b!r grup 
hal!nde katıldı"ı toplantının açılı# konu#masını 
Val! Vefa Poyraz yaptı. Özal !se kürsüye esk! 
plana da!r b!lg!ler vererek çıktı:  

“Müteak!ben 1963-67 yıllarını kapsayan 
!lk plânda büyüme hedef! yüzde yed!yd!, 
gerçekle#me yüzde 6,7 oldu. Tarım sektörünün 
gel!#mes! bel!rlenenden ger! kaldı. Sanay! son 

yılda yüzde 12,5 büyüyerek, plan vasat!s!n! 
a#tı.”

Sanay!c!lere karma ekonom!n!n kurallarını da 
hatırlatırken, “Ekonom!de stat!k ve d!nam!k 
etkenl!k esas olarak p!yasa mekan!zması 
yoluyla sa"lanacaktır. Kamu ve Özel 
Sektör’ün üret!mle !lg!l! olarak fırsat e#!tl!"! 
sa"lanacaktır.” d!yordu “Devlet ekonom!k 
hayatın düzenley!c!s! olarak dolaylı yollarla 
!st!krarı sa"layacak ve f!yat mekan!zmasının 
yeters!zl!kler!n! verg!, kred!, para ve dı# t!caret 
pol!t!kası g!b! araçlarla düzenleyecekt!r.”

Özal konu#masını Türk!ye’n!n önündek! be# 
yıllık dönem!n planını özetleyerek sürdürdü. 
Plan hammadde satıp mamul madde alan 
Türk!ye’n!n yönünü mamul madde yapıp 
mamul madde satan sanay!le#m!# b!r ülkeye 
çev!r!yordu. Bu do"rultuda gayr! saf! m!ll! 
hasılada sanay!n!n payı yüzde 25,5’ten yüzde 
30,7’ye çıkacak, m!ll! gel!r her yıl yüzde yed! 
oranında artacak, m!ll! gel!r de k!#! ba#ına 
2600 l!radan 3200 l!raya yükselecekt!. Devlet 
sanay!n!n !#ley!#!n!n aksamaması !ç!n enerj! ve 
ula#ım alanlarına büyük yatırımlar yapacaktı. 
Özal’a göre planın ana problem! dı# ödemeler 
denges!, !t!c! gücüyse sanay!le#meyd!. 
Konu#ma sırası sanay!c!lere geld!"!nde kürsüye 
$SO Ba#kanı Fazıl Zobu çıktı ve sanay!c!ler!n 
tereddütler!ne !l!#k!n “muhtıra” g!b! b!r 
konu#ma yaptı: 

“Mevcut sanay!n!n gel!#t!r!lmes! ve 
modern!zasyonu !le !lg!l! mü#ahhas tedb!rler 
ve te#v!k unsurlarına $k!nc! Be# Yıllık 
Plânda rastlayamamı# bulunmaktayız. 
Plân sadece yen! kurulacak sanay!ye a"ırlık 
verm!# gözükmekte. Mevcut !#letmeler dar 
bo"azlarının g!der!lememes!, yen! teknoloj!den 
!st!fade edememeler! ve b!lhassa hammadde 
tedar!k!ndek! güçlükler sebeb!yle çok 
dü#ük randımanla çalı#maktadırlar. Gerekl! 
tedb!rler alınmadan yen! kurulu#ların !lâves! 
prodükt!v!tey! dü#ürecek ve sınaî mamul 
mal!yetler!n! arttırmayacak mıdır?”
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DPT Müste#arı Özal Zobu’nun bu sorusuna 
ve d!"er sorulara yanıt ver!rken kend!nden ve 
plandan em!n görünüyordu: 

“Büyük projeler!n ekonom!s! malum. Daha 
ucuz mal üret!m! !ç!n bu yöne g!d!l!yor. 
Yen! kurulacak sına! tes!sler!n asgar! !kt!sad! 
kapas!te sev!yes!nde kurulması öngörüldü"ü 
g!b! mevcut tes!sler!n de büyümeler!, 
b!rle#meler! üzer!nde duruyoruz. Bu 
tes!sler!n rekabet gücüne er!#mes! !ç!n 
de gümrük pol!t!kalarıyla korunması 
sa"lanacaktır.  
Yen! kurulan sanay!y! te#v!k ederken 
!thal !kames! konusunda çok t!t!z 
davranılacaktır.”

Özal daha sonra Türk sanay!c!ler!n!n !hracata 
yönelmes! gerekt!"!n! savunacak, böylece 
gelecek yıllarda kuraca"ı yen! ekonom!k 
düzen!n s!nyaller!n! verecekt!. Bu, Türk!ye 

ekonom!s!ne hak!m sanay!c!ler!n end!#eler!n! 
yatı#mamı#, aks!ne arttırmı#tı. Söz alanlar 
!çe dönük kurulan sanay!n!n !hracata 
yönelmes!n!n çok güç oldu"unu söylüyordu.

Bugün 100’üncü yılına yakla#an Ç!& 
Gey!k Karaca’nın kurucusu Hayrett!n 
Karaca da bu görü#teyd!. $thalat !kames! 
esasına göre kurulan sanay!de alınan 
tedb!rlere ra"men !hracatın artmayaca"ını 
vurguluyor, gerekçes!n! de “üret!m!n ve döv!z 
kazanmanın henüz ö"ren!lmem!# olmasına 
ve uluslararası #artların yeters!zl!"!ne,” 
ba"lıyordu. Karaca, on yıldır !hracat yapan 
b!r sanay!c! olarak !hracat potans!yel!n!n 
yüksekl!"!ne de de"!nmeden geçm!yordu.

$hracatın gel!#mes! !ç!n rekabet!n #art 
oldu"unu söyleyen sanay!c!ler, dı# t!caret 
rej!m!nde de köklü de"!#!kl!kler yapılmasını 
!st!yordu. Toplantıda d!le get!r!len b!r konu 

Sanay"c"ler tes"sler"nde modern"zasyonu önems"yor ve uygulamaya çalı#ıyordu.
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daha vardı: Serbest bölgeler!n kurulması. 
Bu konu sonrak! toplantılarda ve farklı 
mecralarda d!le get!r!lmes!ne ra"men ancak 
!ler!k! yıllarda çözüme kavu#turulacaktı. 

$k!nc! Be# Yıllık Plan’ın onaylanıp 
sanay!c!lere tanıtıldı"ı bu yılda, yan! 1967’de 
yabancı sermaye yatırımları da 90 m!lyon 
doları bulmu#tu.  

Yayın dünyasında henüz b!r!nc! yılını 
kutlayan $SO derg!s!nde yer alan b!r yazıda 
1963’ten !t!baren yabancı sermayen!n 
transfer!ne tanınan kolaylıkların yatırımları 
artırdı"ı vurgulanıyordu. O yıl !z!n alan 
yabancı yatırımcılar Volvo ve F!at !ç!n 
otomob!l montaj fabr!kaları, Perk!ns !ç!n 
motor fabr!kası, Massey-Ferguson !ç!n 
traktör montaj fabr!kası ve be# m!lyon 
dolarlık b!r sentet!k elyaf fabr!kası olarak 
sıralanıyordu. 11 ana sanay! koluna yatırım 
yapan yabancı sermaye 1958 ver!ler!yle 
sırasıyla k!mya, elektr!k mak!neler! ve gıda 
sanay!s!ne öncel!k ver!rken bu sıralama 
1960’larda de"!#!yor, gıda !lk sırayı alırken, 
onu k!mya ve elektr!k mak!neler! !zl!yordu. 

1968’!n son günler!nde $ng!l!z Econom!st 
Derg!s!’n!n Türk!ye hakkındak! son raporu 
!se 1969’un ekonom!k açıdan çok güç b!r 
yıl olaca"ının s!nyal!n! verecekt!.  Yen! b!r 
devalüasyonun yolda oldu"u tahm!n!n 
de yapıldı"ı yorumda, 1968’dek! yüzde 
6,8’l!k gayr! saf! m!llî hasıla artı#ının 
tarım sektöründek! tıkanıklık sebeb!yle 
güç gerçekle#ece"! bel!rt!l!yor, 1969’dak! 
muhtemel gel!#meler hakkında #u b!lg!ler 
ver!l!yordu: 

“Seç!mler!n yakla#ması dolayısıyla hükümet, 
Bo"az Köprüsü g!b! bazı büyük yatırımları, 
dı# kaynakları tamamen garant!lenmem!# 
dah! olsa, ba#latma yoluna g!decekt!r. Gen!# 
b!r !thal programı tesp!t ed!lmekle beraber, 
dı# yardımların yeter!nce sa"lanamaması 
yüzünden bu !thalatın tam olarak 
gerçekle#meme !ht!mal! mevcuttur.”

Bu yorumun gölges!nde, aynı yıl Tekel 
$dares! tarafından Yozgat’ta yıllık 10 m!lyon 
l!tre kapas!tel! b!ra fabr!kası !le Tuborg 
ve Efes-P!lsen b!ra fabr!kaları kurulacak, 
Petk!m Petrok!mya $zm!t tes!sler!, be# yen! 
ç!mento fabr!kası, $shak Alaton ve Üzey!r 
Gar!h’!n Alda" So"utma Sanay!!, kurulu# !ç!n 
$SO’ya ba#vuracaktı. 

1960’lı yıllar sona ererken Türk!ye y!ne 
tasarru'arı artırmaya çalı#ıyor, b!r yandan da 
hayat pahalılı"ının a#ırı oranlarda artmasını 
tartı#ıyordu. Geç!nme endeks! $stanbul’da 
Ankara’ya göre daha yüksek oranda 
artıyordu. 

Prof. Dr. %evket Pamuk 1960’lı yıllar 
ekonom!s!n!, daha do"rusu kalkınma planlı 
yılları “Türk!ye’n!n 200 Yıllık $kt!sad! Tar!h!” 
k!tabında #öyle de"erlend!recekt!: 

“1962-1977 olarak bel!rlenen 15 yıllık 
kalkınma planları dönem!nde ekonom!n!n 
küçüldü"ü ya da k!#! ba#ına gel!r!n azaldı"ı 
yıl olmadı. M!ll! gel!r!n ortalama artı# 
hızı yüzde üçe ula#tı. Kamu dengeler! 
bozulmadı"ı !ç!n para basılmadı, en'asyon 
yüzde 10’un üzer!ne çıkmadı.” 

Dönem!n Ba#bakanı Süleyman Dem!rel !ç!n 
de 1965-77 arası Türk!ye ekonom!s!n!n en 
parlak dönem!yd!. Yüzde 77’s! köylü olan 
b!r toplumda sanay!le#men!n zorluklarını 
anımsatan Dem!rel “A"ır sanay!n!n 
kurulmasına devlet olarak b!z rehberl!k 
yaptık. Daha sonra Türk!ye motor sanay!ne 
g!rd!. 1968’te ben Tuzla’dak! tersaneler!n 
temel!n! attım ve tersane yapmaya g!rd!k. 
1968’te Otomarsan’ın temel!n! attık, otobüs 
yapmaya g!rd!k.” d!yordu “Böyle b!r hamle 
ba#ladı. B!z açtık Türk!ye’y! sanay!ye. Ve 
b!z müte#ebb!s! !#!n !ç!ne soktuk. Sanay! 
bölgeler! meydana get!rd!k. E"er bakarsanız, 
bugünkü Çerkezköy’e veya Bursa’ya, oradan 
kalmadır. Artık Türk!ye’de !# adamı vardır, 
sanay! adamı vardır.”
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%evket Pamuk’un ç!zd!"! “kısmen” 
olumlu bu tabloda payı olanlar 
arasında b!r grup vardı k!, sadece 60’lı 
yılları de"!l, Türk!ye’n!n bugününü de 
hem ekonom!s!yle hem pol!t!kasıyla 
etk!leyecekt!. Bu grup “Almancılar” olarak 
ya&alanan Avrupa’da çalı#an Türk!yel! 
!#ç!lerd!. 

$k!nc! Dünya Sava#ı’nda bozulan 
ekonom!ler!n! düzeltmek !steyen, sava# 
neden!yle de !#gücünün büyük b!r 
bölümünü kaybeden Avrupa ülkeler! 
Türk!ye’den !#ç! talep ed!yordu. $lk talep 
1950’l! yılların sonunda yapılmı#, hatta 
Almanya !le yapılan b!r anla#maya 
dayanarak meslek sah!b! 12 a!le K!el’e 
gönder!lm!#t!. 

1961 yılının 13 Haz!ran’ında Batı 
Almanya !le Türk!ye arasında b!r protokol 
daha !mzalandı, b!nlerce k!#! $# ve $#ç! 
Bulma Kurumu kanalıyla Almanya’ya 
gönder!lecekt!. Kuruma ba#vuranlar 
kar#ılarında Alman görevl!ler! de buluyor, 
kend!ler!nden soyunmaları !sten!yor, 
bedenler! tepeden tırna"a kontrolden 
geç!r!l!yordu. Kontrole d!#ler de dah!ld! 
ve !#ç! adaylarının a"ırına en çok bu 
g!d!yordu. Benzer anla#malar Belç!ka, 
Avusturya, Avustralya, Fransa’yla da 
yapılacak ve b!nlerce Türk Avrupa 
ülkeler!nde tezgah ba#ına geçecekt!. 

Almanya’ya do"ru !lk kalabalık kaf!le 
24 Haz!ran’da yola çıktı. B!r yıl sonra 
dönem!n $# ve $#ç! Bulma Kurumu 
Ba#kanı Kemal Gökçeda", Almanya ve 
Avusturya’ya yaptı"ı z!yaret sonrasında, 
!#verenler!n Türk !#ç!ler!nden memnun 
oldu"unu söylüyor, !#verenler!n Türk 
!#ç!s!n! “Hem ö"renmeye !stekl! hem de 

kab!l!yetl!” buldu"unu aktarıyordu. Ama 
1967’ye do"ru !#ç! sayısı yüksek rakamlara 
ula#ınca, Almanya taleb!n! azaltacak, 
1970’lerde dünya ekonom!s!nde durgunluk 
ba#layıp buna 1973’te ba# gösteren petrol 
kr!z! de eklen!nce tamamen kesecekt!. 

Ama artık olan olmu#tu, g!denler hem 
Almanya’da hem d!"er Avrupa ülkeler!nde 
kend! mahalleler!n! kurmu#, b!raz çalı#ıp 
para kazanınca !# yerler! açmı#, kend! 
kültür ve !nançlarına sıkı sıkıya ba"lı 
kalma çabalarına ra"men ya#adıkları 
ülken!n ekonom!s!ne nüfuz etmeye 
ba#lamı#tı. Türk!ye ekonom!s!ne de hatırı 
sayılır katkıları olacaktı “Almancı” d!ye 
tanımlanan bu göçmenler!n. Türk!ye 
sanay!s! onların sa"ladı"ı döv!zlerle de 
f!nans kayna"ı yaratacaktı. 

$#ç!ler Almanya’ya, d!ller!n! kültürünü 
b!lmed!kler! bu ülkeye alı#maya çalı#ırken, 
“Ya !#ten atılırsam” korkusuyla haksız 
buldukları uygulamalara sess!z kalırken 
Türk!ye’dek! !#ç!ler 1961’!n son aylarında 
send!kala#maya ba#ladı. 

Bütçede kend!ler!ne yeterl! kaynak 
ayrılmadı"ını dü#ünen !#ç!ler #!md! 
send!kaların deste"!yle sokaklardaydı. 
$stanbul’da 320 b!n !#ç! m!t!ng kararı 
alırken 100 b!n !#ç! de grev kararı 
alınması !ç!n m!t!ng yaptı. 1963’te Kavel 
Kablo’da 170 !#ç!n!n ba#lattı"ı greve, Türk 
Dem!rdöküm !#ç!ler! sakal bırakarak 
destek verecek, bu grev toplu sözle#me ve 
grev yasalarının b!r an önce çıkmasına 
ves!le olacak, TBMM çalı#ma hayatını 
düzenleyen grev ve lokavt kanunu kabul 
edecekt!.

Send!kalar Kanunu !#ç! ve !#verene 
serbestçe örgütlenme hakkı tanıyordu. 
1965’te !se kamu çalı#anlarına send!kalı 
olma hakkı get!r!ld!. Aynı yıl Devlet 
T!yatroları’nda da !lk grev yapıldı ve bugün 
de süren “T!yatro sanatçısı !#ç! m!d!r, 



!STANBUL SANAY! TAR!H!               153

&'/1-4#5â�8'�'-101/â;â�;'0â&'0�â0à#�;+..#4+����������

memur mudur?” tartı#ması ba#ladı. Bu grev 
sayes!nde sanatçılar ha&a tat!l! yapma, on 
oyundan fazla oynamama g!b! haklar elde 
ett!. 

1967’de !se Maden $#, Last!k-$#, Basın-
$#, Gıda-$# send!kaları b!r araya 
gelerek, Devr!mc! $#ç! Send!kaları 
Konfederasyonu’nu (D$SK) kuracaktı. 
Türk-$#’le T$P’l! !#ç!ler arasında ba#layan 
mücadele, Pa#abahçe %!#e Cam Fabr!kası 

!#ç!ler!n!n grev!nde bel!rg!nle#m!# ve 
konfederasyonun temel! atılmı#tı. 

D$SK kısa sürede hızla gel!#!rken 
örgütlenmede a"ırlı"ı özel sektöre verecekt!. 
$#ç!ler leh!ne b!r adım da aynı yılın Temmuz 
ayında atılacak, !#ç! haklarını gen!#leten 
yen! $# Kanunu TBMM’de kabul ed!lerek 
yürürlü"e g!recek, ancak kanun usul hatası 
gerekçes!yle 12 Mayıs 1970’e Anayasa 
Mahkemes! tarafından !ptal ed!lecekt!.

Almanya’ya çalı#maya g"den 
göçmenler"n Türk"ye  
ekonom"s"ne de hatırı  
sayılır katkıları  
olmu#tu.
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Cumhur!yet’!n !lk yıllarında uygulanan 
pol!t!kalardan b!r! de sava#larda y!t!p g!den 
nüfusun artmasını sa"lamak olmu#tu. 
1960’lara gel!nd!"!nde bu hedefe yakla#ılmı# 
oldu"u görülüyordu, çünkü nüfus 27 m!lyon 
755 b!n k!#!y! bulmu#tu. Bu rakam 1965’te 31 
m!lyon 391 b!ne ula#acak, aynı tar!hte $stanbul 
!se 1 m!lyon 742 b!n k!#!y! a"ırlayacaktı.

$stanbul ça"lar boyu göç alan b!r kentt!, ama 
1950’lerden ba#layarak Anadolu’dan göçler 
daha da artmı#, 1960’larda !se z!rve yapmı#tı. 
Her gün onlarca k!#! denkler!yle Haydarpa#a’da 
trenden !n!p !lk kez den!z! görüyor ya da 
otogarların kalabalı"ından ba#ı dönüp ne yana 
g!dece"!n! #a#ırıyordu. Ba#larda gelenler!n 
ço"u erkekt!, bekâr odalarında kalıyor, 
gündel!k !#lerle para kazanıyor, ama hep b!r 
fabr!kaya !#ç! yazılmanın hayal!n! kuruyordu. 
Ancak gelenler!n ço"unun b!r mesle"! yoktu, 
!#! çalı#ırken ö"renmek zorundaydı. Bu #ansı 
yakalayanlar b!r süre sonra a!leler!n! de yanına 
alıyor, fabr!kaya yakın b!r gecekondu semt!ne 
yerle#!yordu.  

Yapılan ara#tırmalar $stanbul’a gelme 
nedenler!nde !lk sıraya, geld!"! yerde 
topra"ının ve b!r gel!r!n!n olmamasını 
yerle#t!r!yordu. Sonra sırasıyla çocuklarının 
e"!t!m!, daha !y! b!r !# bulma üm!d!, sa"lık 
h!zmetler!ne daha çabuk ula#ım gel!yordu. 
Ba#larda daha çok Do"u Anadolu’dan, 
Güneydo"u Anadolu’dan ve Karaden!z’den 
göç alıyordu $stanbul, zamanla neredeyse her 
kentten gelenler! a"ırlamaya ba#ladı.  Zamanla 
hem#er! mahalleler! olu#tu, önce gelen 
kend!nden sonra gelenlere !# ve ev bulmakta 
yardımcı olarak dayanı#ma gösterd!.

$stanbul fabr!ka ve atölyeler!yle göçe 
n!yetlenenler !ç!n davetkâr görünse de 
tümünü !st!hdam etme olanaklarından 

yoksundu. $#ç! olmayı ba#aramayanlara 
kalan seyyar satıcılıkla amelel!kt!. Bu nedenle 
yen! $stanbulluların ayakta kalab!lme 
#ansı geld!kler! yerle kurdukları ba"dı, 
y!yecekler!n! hala köy ya da kasabalarından 
sa"lıyorlardı. Y!ne de geld!kler! yerle $stanbul’u 
kıyaslamaları !stend!"!nde yüzde 90’lara 
varan oranla “$stanbul daha !y!” d!yorlardı. 
$sted!"!n! elde ed!p etmed!kler! soruldu"unda 
!se yüzde 70’lere varan oranla da “Bekled!"!m! 
bulamadım, ama yakınla#tım” yanıtını 
ver!yorlardı. Ancak daha sonrak! ku#aklar !lk 
gelenler kadar umutlu olmayacak, “$stanbul 
daha !y!” d!yenler!n oranı yüzde 60’lara 
dü#ecekt!. 

$stanbul’dak! gecekondu sayısı 1960’ların 
ba#ında yüz b!n! a#mı#tı ve bu rakam 
katlanarak büyümeye adaydı. Çünkü 
s!yas!ler gecekondu sorunundan tapu vererek 
kurtulmayı dü#ünecek, bu da gecekonduya 
bel ba"layanların evler!n!n yıkılma korkusunu 
g!derecekt!. Tapu ver!ld!"!ne göre $stanbul’a 
bulunan bo# b!r alana ev yapmak, o evlerden 
b!r mahalle, mahallelerden de !lçe kurmak 
serbestt!! Haksız da sayılmazlardı,  her 
ne kadar gecekondulardan yakınılsa, 
gecekondula#mayı önleyecek !mar planları 
hazırlamak !ç!n kollar sıvansa da seç!m zamanı 
geld! m!, s!yas!ler!n !lk vaatler!nden b!r! tapu 
da"ıtmak olacaktı… 1963’e gel!nd!"!nde 
gecekondu sayısının 600 b!n! buldu"u 
söylen!yordu. 
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Tersanede  

çalı#an "#ç"ler, 
Karaköy, 1968. 

(Foto$raf: 
Ara Güler)
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8GJDK�-Qn��6�TMK[G�UCPC[KUK�FGPKNFKßKPFG�KNM�CMNC�IGNGP�KUKO��-Qn�*QNFKPI¨KP�VCTKJKPK�-Qn¨WP�
GßKVKOKPK�[CTÀFC�DÀTCMCTCM�VKECTGVG�CVÀNOCUÀ[NC�DCáNCVÀTUCM������¨FG�[�\�PE��[ÀNÀPÀ�FQNFWTCECM��$W�
PGFGPNG�8GJDK�-Qn¨WP�[CáCOÀ�KNG�áKTMGVKP�VKECTK�XG�UCPC[K�VCTKJKPK�MÀUCEC�{\GVNGOGMVG�[CTCT�XCT�

8GJDK�-Qn�����¨FG�#PMCTC¨PÀP�cQTCMNÀM�UGOVKPFG���UVGNKM�UÀVOCPÀP�D�V�P�MGPVK�MCXWTFWßW�
I�PNGTFG�FQßFW������¨FG�DCáCTÀNÀ�DKT�{ßTGPEK�QNOCUÀPC�TCßOGP��JC[CNNGTKPKP�RGáKPFGP�IKVVK��NKUGFG�
GßKVKOKPK�[CTÀFC�DÀTCMCTCM�VKECTGVG�CVÀNFÀ��'XNGTKPKP�CNVÀPFC�����NKTC�UGTOC[G�KNG�CnVÀMNCTÀ�DCMMCN�
F�MMjPÀPFC�C[CMMCDÀ�NCUVKßK��áGMGT��MCáCT�RG[PKTK��\G[VKP��OCMCTPC�IKDK�OCNNCTÀ�UCVOC[C�DCáNCFÀ��
$WPWPNC�[GVKPOGFK��M{UGNGEKNKM��JÀTFCXCVnÀNÀM�IKDK�KáNGTG�FG�GN�CVVÀ��6KECTGVVGMK�KNM�KNMGUK�KáKPK�K[K�
DKNGPNGTNG�nCNÀáOCMVÀ��;CPÀPFC�KáKPKP�W\OCPÀ�IC[TK�/�UNKONGTG�[GT�XGTFK��QPNCTÀP�XG�TCMKRNGTKPKP�
PCUÀN�nCNÀáVÀßÀPÀ�K\NGFK��6KECTGVKP�OGTMG\K�Q�[ÀNNCTFC�FC�âUVCPDWN¨FW��Q�FC�âUVCPDWN¨C�IKFKR�#PMCTC¨FC�
DWNWPOC[CP�OCNNCTÀ�-C[UGTK¨[G�IGVKTOG[G�DCáNCFÀ��JGO�FG�MGPVKP�KáICN�CNVÀPFC�QNFWßW�[ÀNNCTFC�

%WOJWTK[GV¨KP�CTFÀPFCP�#PMCTC�DCáMGPV�KNCP�GFKNKR�FG�MGPVKP�KOCTÀPC�JÀ\�XGTKNFKßKPFG�[GPK�Ká�
MQNWPW�FC�DGNKTNGOKáVK��KPáCCV�KáKPG�UQ[WPCECMVÀ��&KßGT�D�V�P�KáNGTKPK�DKT�[CPC�DÀTCMÀR�KPáCCV�
OCN\GOGNGTK�KVJCN�GVOG[G�DCáNCFÀ�����[CáÀPFC�K[K�RCTC�MC\CPCP��IGNGEGßK�RCTNCM�DKT�IGPnVK��
#PMCTC�6KECTGV�1FCUÀ�$CáMCPNÀßÀ¨PC�UGnKNFK��$KT�[CPFCP�FC�Q�I�PNGT�KnKP�QNFWMnC�K[K�UC[ÀNCP�GßKVKOK�
UC[GUKPFG�6$//¨FG�MjVKRNKM�[CRÀ[QTFW��

âNM�D�[�M�KáK��%WOJWTK[GV¨KP�QPWPEW�[ÀNÀPC�[GVKáVKTFKßK�0WOWPG�*CUVCPGUK¨PKP�KPáCCVÀ�QNFW��;CXCá�
[CXCá�VKECTGVVGMK�KNMGNGTK�FG�PGVNGáK[QTFW��*GUCRNÀ�XG�VWVWONW�QNCECMVÀ��C\KONG�FCXTCPCECMVÀ��JCFFKPK�
DKNGEGMVK��[CPÀPFC�nCNÀáCPNCTC�JGTMGUVGP�FCJC�K[K��ETGV�XGTGEGM��JCVVC�KáG�QTVCM�GFGEGM��COC�
OGUCHGNK�FCXTCPCECMVÀ��$KT�DCáMC�KNMGUK�KUG�I�PFG�QP�CNVÀ�UCCVK�DWNCP�U�TGNGTNG�nCNÀáOCMVÀ��

){\��UCFGEG�6�TMK[G¨FG�FGßKN��F�P[CFC�PGNGTKP�QNWR�DKVVKßKPFG[FK�8GJDK�-Qn¨WP��5CPC[KNGáOKá�
�NMGNGTFG�V�EECTNCTÀP�MWTWOUCNNCáOC[C�{PEGNKM�XGTFKßKPK�I{TF�������¨FG�����DKP�NKTC�UGTOC[G[NG�
%WOJWTK[GV�6�TMK[G¨UKPKP�KNMK�UC[ÀNCDKNGEGM�CPQPKO�áKTMGVKPK�MWTFW��$W�/�UN�OCP�6�TMNGTKP�
VKECTGVVG�XG�UCPC[KNGáOGFG�CVVÀMNCTÀ�KNM�{PGONK�CFÀONCTFCP�DKTK[FK��-Qn�GP�EKFFK�UQTWPNC�âMKPEK�
&�P[C�5CXCáÀ�UÀTCNCTÀPFC�MCTáÀNCáVÀ��6�TMK[G¨PKP�#NOCP[C�[CPNÀUÀ�RQNKVKMC�K\NGOGUK�PGFGPK[NG�
#OGTKMC�XG�âPIKNVGTG¨PKP�MCTC�NKUVGUKPG�CNÀPFÀ��#TVÀM�KVJCNCV�[CROCUÀ�PGTGFG[UG�KOMjPUÀ\�JCNG�
IGNOKáVK��.KUVGFGP�nÀMCTÀNOCUÀ�KnKP�nCDCNCTMGP�#NOCP[C¨PÀP�W[IWNCFÀßÀ�;CJWFK�UQ[MÀTÀOÀPÀ�
PGFGPK[NG��NMGUKPFGP�MCnCP�XG�âUVCPDWN¨C�FGOKT�CVCP�5VTWOC�IGOKUK�KOFCFÀPC�[GVKáVK��)GOKFG�
#$&¨NK�/QDKN�áKTMGVKPKP�4QOCP[C�VGOUKNEKUK�XG�CKNGUK�FG�XCTFÀ��-Qn��FCJC�UQPTC�-CTCFGPK\¨FG�
DCVÀTÀNCECM�QNCP�IGOKFGP�VGOUKNEK[K�MWTVCTÀPEC�MCTC�NKUVGFGP�nÀMCTÀNFÀ�

&CJC�UCXCáÀP�QTVCNCTÀPFC�UQPWPW�{PI{TO�á��FCJC�UQPTCUÀ�KnKP�PGNGT�[CRCDKNGEGßKPK�JGUCRNCOC[C�
DCáNCOÀá��IGNGEGßKP�VKECTGVKPKP�#$&�KNG�MWTWNCECM�UÀECM�KNKáMKNGTFG�QNFWßWPW�MGáHGVOKáVK��c�PM��
¥UGTDGUV�VGáGDD�U¦�DW��NMGFG�MWTWOUCNNCáOÀáVÀ��$W�[�\FGP�UCXCá�DKVKPEG�#OGTKMC¨[C�IKVOGMVG�DKT�
CP�DKNG�VGTGFF�V�GVOGFK��
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Vehb" Koç, 1976. 
(Foto$raf: Ara Güler)
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���I�P�DQ[WPEC�áKTMGVNGTK�CTCáVÀTFÀ��DW�áKTMGVNGTNG�6�TMK[G¨FG�PGNGT�[CRCDKNGEGßKPK���F�á�PF���
&{PF�ß�PFG�DGTCDGTKPFG�)GPGTCN�'NGMVTKM¨NG�HCDTKMC�MWTOCM��\GTG�[CRVÀßÀ�CPNCáOC�XCTFÀ��(CDTKMC�
����¨FG��TGVKOG�IGnVK��8GJDK�-Qn�FC�V�EECTNÀMVCP�UCPC[KEKNKßG�[�MUGNFK�

&GOQMTCV�2CTVK¨PKP�KMVKFCTC�IGNFKßK�����¨FGP�UQPTC�¥DKT�C[CMMCDÀ�IKDK¦�I{TF�ß��QVQOQDKN�UGMV{T�PG�GN�
CVOCM�KUVGFK��$W�8GJDK�-Qn¨WP�JC[CVÀPÀP�RTQLGUK[FK��COC�{PEG�(QTF�HKTOCUÀPÀ�KMPC�GVOGUK�IGTGMK[QTFW��
*GPT[�(QTF¨VCP�TCPFGXW�CNOC[À�DCáCTFÀßÀPFC�JG[GECPÀ�FQTWßC�nÀMOÀáVÀ���UVGNKM�âPIKNK\EG�DKNOK[QTFW�
XG�MGPFKUKPG�VCPÀPCP����FCMKMC�KnKPFG�FGTFKPK�CPNCVOCUÀ�IGTGMK[QTFW��1NOCFÀ��COC�ÀUTCT�GFKR�DKT�
JCHVC�UQPTCUÀPC�DKT�TCPFGXW�FCJC�MQRCTFÀ��$W�CTCFC�(QTF¨WP�F�P[C�IGPGNKPFG�CEGPVGNGT�CTCUÀ�
CnVÀßÀ�[CTÀáOC[À�MC\CPOÀáVÀ��%GDKPFG�F{PGOKP�$CáDCMCPÀ�#FPCP�/GPFGTGU¨KP�FGXNGVKP�FG�RTQLG[K�
FGUVGMNGFKßKPK�DKNFKTGP�OGMVWDW[NC�DKT�MG\�FCJC�I{T�áV��(QTF¨NC��5QPWPFC�KUVGFKßKPK�GNFG�GVOKáVK��

#PECM�UÀTC�[CVÀTÀOC�IGNFKßKPFG�C[PÀ�/GPFGTGU�DKTC\�FC�nGXTGUKPFGMKNGTKP�VGNMKPK[NG�%*2¨NK�-Qn¨WP�
RTQLGUKPK�IGTK�nGXKTFK��5GMK\�DWnWM�C[�DGMNGFK��UQPTC�MGPFK�RCTCUÀ[NC�DW�KáKP�CNVÀPFCP�PCUÀN�MCNMCECßÀPÀP�
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JGUCDÀPÀ�[CROC[C�DCáNCFÀ��(QTF�UCFGEG�VGMPKM�[CTFÀO�[CRCDKNGEGßKPK�U{[NGFK��-Qn�[ÀNOCFÀ��GNNKNK�
[ÀNNCTÀP�UQPWPFC�(QTF�-Qn�KáDKTNKßK[NG�1VQUCP�HCDTKMCUÀ�MWTWNFW��(CDTKMCFC�OQPVCLNC�DCáNC[CP�
�TGVKO�IKFGTGM�[GTNKNGáVK��XG����¨FC�KNM�[GTNK�QVQOQDKN�#PCFQN�RK[CUC[C�U�T�NF�������¨FG�KUG�(KCV�
QVQOQDKNNGTK[NG�GáKV�QTVCMNÀMNC�HCDTKMC�MWTWNCTCM�DKPGM�QVQOQDKN�XG�JCHKH�VKECTK�CTCn��TGVKOKPG�CFÀO�
CVÀNFÀ��

����¨NCT�6�TMK[G¨FG�KVJCNK�KMCOG�UCPC[KUKPKP�W[IWNCPFÀßÀ�[ÀNNCTFÀ��-Qn�#TnGNKM�CFÀ�CNVÀPFC�
DG[C\�Gá[C��TGVOG[G�DCáNCFÀ��$W\FQNCDÀ[NC��nCOCáÀT�OCMKPGUK[NG��áQHDGPNG��VGNGXK\[QPNC�
6�TM�VQRNWOWPW�VCPÀáVÀTCTCM�[KPG�DKT�KNMG�KO\C�CVVÀ������¨NCTÀP�DKT�DCáMC�KNMK�KUG�-Qn�*QNFKPI¨KP�
MWTWNOCUÀ[FÀ��

8GJDK�-Qn�áKTMGVNGTKPKP�MGPFKUKPFGP�UQPTC�FC�XCTNÀßÀPÀ�U�TF�TOGUK�KnKP�F�P[CFC�K\NGPGP�DKT�[QNW�
[GßNGOKá��KNM�IGPGN�MWTWNFC�FC�¥$GPKO�JW\WT�KnKPFG�[CáCOCOÀ�KUVK[QTUCPÀ\��O�GUUGUG[K�FGXCO�
GVVKTKP¦�FGOKáVK��

����¨VG�JCNMC�CnÀNCP�-Qn�*QNFKPI¨KP�D�P[GUKPFG�áKTMGV�UC[ÀUÀ�IKFGTGM�CTVÀ[QTFW������¨G�
IGNKPFKßKPFG�JQNFKPI�D�P[GUKPFG�����áKTMGVVG����DKP�MKáK�nCNÀáÀ[QTFW�XG�QP�DKP�QTVCßÀ�XCTFÀ��

6QRNWOWP�UQTWPNCTÀPÀ�[CMÀPFCP�K\NG[GP�8GJDK�-Qn��GßKVKO�XG�P�HWU�RNCPNCOCUÀ�UQTWPWPC�{PEGNKM�
VCPÀFÀ��-Qn�8CMHÀ�KNG�#KNG�2NCPNCOC�8CMHÀ�DW�MQPWFC�CVÀNOÀá�KNM�{PGONK�CFÀONCTFÀ��fPEG�-Qn�.KUGUK��
UQPTC�FC�âPIKNK\EG�GßKVKO�XGTGP�-Qn�gPKXGTUKVGUK�MWTWNFW��¥1MWNNCTÀOÀ\�GP�K[K�GßKVKOK�XGTUKP�
KUVK[QTWO¦�FK[QTFW�8GJDK�-Qn��¥$W�CNCPFC�JCTECPCP�RCTC[C�JKn��\�NOGFKO�¦���

�8GJDK�-Qn�����¨VG�[{PGVKO�MWTWNW�DCáMCPNÀßÀPÀ�QßNW�4CJOK�-Qn¨C�FGXTGFGTMGP�TQVC[À�FC�KáCTGV�
GFK[QTFW��¥&GXNGVG�XGTIK[K�GMUKMUK\�{FGOGM��OKNNGVG�Ká�UCßNCOCM�XG�O�GUUGUG[K�C[CMVC�VWVOCM�¦

����¨FG�&�P[C�6KECTGV�1FCUÀ�VCTCHÀPFCP�¥&�P[CPÀP�GP�K[K�KáCFCOÀ¦�WPXCPÀ[NC�{F�NNGPFKTKNGP�
8GJDK�-Qn¨WP�[CMÀPFÀßÀ��GMUKMNKßKPK�JKUUGVVKßK�VGM�MQPW�[CDCPEÀ�FKN�DKNOGOGMVK��$W�PGFGPNG�D�V�P�
nQEWMNCTÀPC�KNM�[CáNCTÀPFCP�KVKDCTGP�FKN�GßKVKOK�CNFÀTOÀá��D{[NGEG�DW�DQáNWßW�FQNFWTOWáVW�

-Qn¨NC�DKTNKMVG�6�TMK[G¨FG�VCUCTTWHWP�VCPÀOÀ�FC�FGßKáOKá��MC\CPFÀßÀPFCP�HC\NCUÀPÀ�JCTEC[CPNCT�
KnKP�¥-Qn�OWUWP¦�FK[G�UQTWNWT�QNOWáVW��1[UC�-Qn�RCTCUÀPÀP�JGUCDÀPÀ�DKNKT��JCVVC�¥EKOTK¦�FK[G�
VCPÀONCPÀTFÀ��¥%KOTK�OKUKPK\¦�FK[G�UQTWNFWßWPFC�¥*C[ÀT�¦�[CPÀVÀPÀ�XGTK[QTFW��¥.�\WOUW\�RCTC�
JCTECPOCUÀPÀ�MCDWN�GVOK[QTWO��/GONGMGVG�HC[FCNÀ�Ká�[CRÀNCECMUC�GUKTIGOGO��COC�N�\WOUW\�
JCTECPCP�[KTOK�NKTC�KnKP�MÀ[COGVNGTK�MQRCTÀTÀO�¦

-Qn�*QNFKPI�����¨VG�8GJDK�-Qn¨WP�{N�O�PFGP�UQPTC�FC�D�[�F��XG�I�nNGPFK������¨NGTG�
IGNKPFKßKPFG�����áKTMGVG�UCJKRVK�XG�[�\�DKPG�[CMÀP�MKáK[K�KUVKJFCO�GFK[QTFW��6g24#à¨ÀP�MCVÀNÀOÀ[NC�
D�[�M�DKT�KXOG�MC\CPOÀá��KJTCECVVC�{PFGTNKßK��UVNGPOKá��GPGTLK�XG�RGVTQN�UGMV{TNGTKPFG�FG�
[CDCPEÀ�QTVCM�KNG�[WTV�FÀáÀPFC�MWTWNCP�áKTMGV�UC[ÀUÀ�CTVOÀáVÀ��

4CJOK�-Qn¨VCP�UQPTC�[{PGVKO�MWTWNW�DCáMCPNÀßÀPÀ��UVNGPGP�/WUVCHC�-Qn¨WP����1ECM�����¨FC�DKT�
MCNR�MTK\K�UQPWEW�[CáCOÀPÀ�[KVKTOGUK[NG�UCTUÀNCP�-Qn�*QNFKPI��DWI�P�fOGT�-Qn¨WP�NKFGTNKßKPFG�
6�TMK[G¨PKP�GP�D�[�M�XG�I�nN��áKTMGVNGTKPK�D�P[GUKPFG�DCTÀPFÀTÀ[QT�XG�CVÀNÀONCT�[CRÀ[QT�
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Vehb! Koç kürsüde... Küçük b!r bakkal 
dükkânından do"up Türk!ye’n!n en öneml! 
sanay! #!rket! hal!ne gelen Koç Grubu’nda 
yen! b!r dönem! ba#latmak üzere m!krofona 
do"ru uzandı. $k! yüze yakın çalı#an ve yönet!c! 
patronlarının a"zından dökülecek cümleler! 
bekl!yordu, merakla. Koç #!rketler!n!n nereden 
nereye geld!"!n! anlattı önce, hang! a#amalardan 
geçt!kler!n!, ney! hede'ed!kler!n!… Kend!s!n!n 
hedef! !se #!rketler!n!n ondan sonra da 
ya#amasıydı. Bunun nasıl olab!lece"!n! yabancı 
danı#manlara sormu#, b!rl!kte çalı#mı#lardı. 
Koç bununla da kalmamı#, çok sayıda !# 
adamının ve uzmanın da görü#ünü almı#tı. 
Vardı"ı sonucu açıklarken bakı#larını önlerde 
oturan yönet!c!lere çev!rd!: “Koç #!rketler!n! 
hold!ng çatısı altında toplamayı dü#ünüyorum. 
Ayrıca bütün akt!f sorumluluklarımı o"lum 
Rahm! Koç’a devred!yorum.” Vehb! Koç’un 
hold!ngle#meden amacı kurumsalla#mayı 
sa"lamaktı. Örnek olarak da S!emens, General 
Motors, Pennsylvan!a ve Shell Group g!b! 
dünya çapında #!rketler! almı#, böylel!kle 
herkese dünyayı ne kadar yakından !zled!"!n! 
b!r kez daha gösterm!#t!. Dahası henüz genç 
sayılab!lecek b!r ya#tayken yönet!m! o"luna 
bırakmayı göze almı#tı. Koç bu kararıyla 
sadece yönet!c!ler!n! ve çalı#anlarını de"!l, !# 
dünyasındak! pek çok !nsanı #a#ırttı. Bankacı 
Ahmet Dallı “Vehb! Bey bu hareket! !le b!rçok 
sahalarda oldu"u g!b!, bu defa da memleket !# 
alem!ne rehberl!k ve örnekl!k yapmaktadır.” 
d!yor, hold!ngle#men!n yararlarını da #öyle 
özetl!yordu:  

“Toplulu"un devamını sa"lamak, daha 
randımanlı b!r organ!zasyona ula#tırmak, 
mü#terek h!zmet ve masra'ardan tasarru'ar 
elde etmek, !# arkada#larını da bünyes!ne 
katarak sosyal adalet !lkeler!ne uymak, 
toplulu"un serbest kalab!lecek menab!s!n! 

(kaynaklarını) memleket yararına olacak yen! 
te#ebbüslere daha kuvvetle yöneltmek.”

1963’te kurulan hold!ng!n !lk genel kurulu 24 
%ubat 1964’te yapılırken Koç’u1967’de Sabancı 
!zled!. Hold!ngle#me arzusundak! b!r neden 
kurumsalla#maysa d!"er b!r neden de yasaların 
hold!ngle#mey! karlı hale get!rmes!yd!, hold!ng 
bünyes!nde e"er banka varsa, bu bankadan 
#!rketler! !ç!n sınırsız kred! hakkı tanınıyordu. 
Ayrıca Türk!ye’de de artık sermaye b!r!k!m! 
olu#mu#, #!rketler farklı sektörlerde de üret!me 
ba#lamı#tı. Bu nedenle 1972’ye kadar hold!ng 
sayısı !k!yken sayıları hızla artacak, 1979’a 
kadar 142’ye ula#acaktı. Bu arada 1966’da Hacı 
Ömer Sabancı’nın ya#amını y!t!rmes! sonucu 
Sabancı #!rketler!nde de !k!nc! ku#ak yönet!me 
gelm!#, hold!ng!n kurulu#una Sakıp Sabancı 
!mza atmı#tı. Tek sektörle yola çıkıp yatırım 
alanlarını gen!#leten, d!"er sektörlerde de söz 
sah!b! olan #!rketler artık kurumsalla#maya 
a"ırlık vererek kalıcı olmaya çabalıyordu.  

60’ların sonuna gel!nd!"!nde planlı 
kalkınma dönem!n!n aksayan yanları da 
!y!ce bel!rg!nle#m!#t!. Planın ana amacı; 
döv!z kıtlı"ının her zaman problem oldu"u 
ekonom!de, sanay!n!n montajdan, yerl!l!k oranı 
artmı# ara ve yatırım malları üret!m!ne do"ru 
evr!lmes!yd!. Ancak özel sektör !ç pazarda hızla 
büyüyen taleb! görüp, dayanıklı tüket!m malları 
üret!m!nde kalınca, yatırım mallarının !thal 
!kames! y!ne devlete kalacaktı. 
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âUVCPDWN�5CPC[K�1FCUÀ¨PÀP�MWTWNWáWPFC�nÀMCTOC[C�DCáNCFÀßÀ�UCPC[K�D�NVGPKPK�MCRCVCTCM�����¨FCP�
DGTK�[C[ÀONCFÀßÀ�¥5CPC[K�&GTIKUK¦�JGO�UCPC[KEKPKP��JGO�FG�âUVCPDWN�XG�6�TMK[G�UCPC[KUKPKP��TGVKOKPK��
UQTWPNCTÀPÀ�XG�JGFGHNGTKPK�OGTCM�GFGPNGTKP�UQTWNCTÀPC�[CPÀVNCT�XGTK[QT���&GTIK�C[TÀEC�����¨FG�
DCáNCVÀNCP�KNM�D�[�M�[�\�áKTMGV�UÀTCNCOCUÀPÀ�FC�[C[ÀONÀ[QT��âNM�UC[ÀFC�����¨[G�MCFCT�����QNCP�UCPC[K�
VGUKUK�UC[ÀUÀPÀP�����¨[C�IGNKPFKßKPFG������DWNFWßW������OKN[QP�NKTC�UGTOC[GPKP�����OKN[CT�NKTC[À�
CáVÀßÀ�����DKP�QNCP�KUVKJFCOÀP�KUG�����DKP�TCMCOÀPÀ�I{TF�ß��XWTIWNCPÀ[QT������¨NCTC�FCKT�DKT�DKNIK�FG�
âUVCPDWN¨WP�UW�XG�GNGMVTKM�UÀMÀPVÀUÀ[NC�DQßWáVWßW��[ÀNNÀM��TGVKO�MC[DÀPÀP�����OKN[QP�NKTC[À�CáVÀßÀ��
&GTIKPKP�KMKPEK�UC[ÀUÀPFC�[C[ÀONCPCP�[C\ÀUÀPFC�8GJDK�-Qn�¥5CPC[KEKNGTG�XG�5CPC[K�1FCNCTÀPC�&�áGP�
){TGXNGT¦�DCáNÀMNÀ�[C\ÀUÀPFC�á{[NG�FK[QT�
¥/KNNK�-QTWPOC�-CPWPWPWP�VCVDKM�GFKNFKßK�FGXTGNGTK�D�V�P�CTMCFCáNCTÀO�JCVÀTNC[CECMNCTFÀT��âáVG�
CTVÀM�D{[NG�FGXTGNGTKP�IGTK�IGNOGOGUK�KnKP��UCPC[K�XG�VKECTGV�QFCNCTÀ�IKDK�OGUNGMK�MWTWNWáNCT��MGPFK�
D�P[GNGTK�KnKPFG�XG�MGPFK�VGáMKNCVNCTÀ[NC��UCPC[K�JCO�OCFFGNGTKPKP�KVJCN�HK[CVNCTÀPÀ��OCOWN�OCNNCTÀP�
KVJCN�HK[CVNCTÀPÀ��IGNKT�XGTIKUK�VCVDKMCVÀPFC��PQMUCP�XGTIK�XGTGPNGTK��OGVQVNW�DKT�áGMKNFG�MQPVTQN�
GVOGNKFKTNGT��${[NGEG��DK\NGT��MGPFK�OGUNGMK�MWTWNWáNCTÀOÀ\�XCUÀVCUÀ[NC�CMUC[CP�VCTCHNCTÀOÀ\À�QTVC[C�
MQ[CT��JCVCNCTÀOÀ\À�XG�PQMUCPNCTÀOÀ\À�MGPFK�VGFDKTNGTKOK\NG�F�\GNVGTGM�J�M�OGVNGTG�[CTFÀOEÀ�QNWTUCM��
{\GN�VGáGDD�U�HKMTKPG�MCTáÀ�FWTCPNCTÀP��VG\NGTKPK�JCNMC�DGPKOUGVOGM�KnKP�MWNNCPFÀMNCTÀ�D�V�P�UKNCJNCTÀPÀ�
GNNGTKPFGP�CNÀT�XG�MCOWQ[WPW�MGPFK�FCXCOÀ\C�KPCPFÀTOÀá�QNWTW\�¦
0GLCV�'E\CEÀDCáÀ�KUG�¥-CTOC�'MQPQOK[G�XG�f\GN�6GáGDD�UG�$CßNÀNÀM�6GUCF�H��FGßKNFKT¦�DCáNÀMNÀ�
[C\ÀUÀPFC�UK[CUGVNG�UCPC[K�CTCUÀPFCMK�KNKáMK[K�XWTIWNW[QT��
¥�����âJVKNjNK¨PFGP�UQPTC�OGONGMGV�FGXNGVnKNKßK��UV�PN�M�VCáÀ[CP�DKT�TGLKOG�IKTFK��-CNMÀPOCPÀP�FGXNGV�
GNK[NG�QNOCUÀPÀ�KUVG[GP�EGTG[CPÀP�MWXXGVNGPFKßKPK�I{TGPNGT�UK[CUK�KOMjPNCTÀPÀ�DW�[QNFC�CTCFÀNCT��
�����UGnKONGTK�OKNNGVKP�I{T�á�P��UGTDGUV�UGnKONGTNG�VGMTCT�VGURKV�GVVK�XG�MCNMÀPOCFC�{\GN�VGáGDD�UG�
{PE�N�M�VCPÀ[CP�DKT�MCTOC�GMQPQOK�KNG�[CROC[À�{PI{TGP�#FCNGV�2CTVKUK¨PK�KMVKFCTC�IGVKTFK��;GPK�
KMVKFCTC�IGNGP�RCTVK�6�TMK[G¨PKP�%WOJWTK[GV¨VGP�DW�VCTCHC�IGnKTFKßK�KMVKUCFK�VGET�DGNGTFGP�KUVKHCFG�
GVOKá�I{T�POGMVGFKT��2TQITCOÀPFC�MCTOC�GMQPQOK[K�MCDWN�GVOGMVG��DW�F�\GPFG�FGXNGVG�F�áGP�
RNjPNCOC�XG�MQPVTQN�XC\KHGUKPK�VCPÀOCMVC��{\GN�VGáGDD�UG�IGNKáOG�KOMjPÀ�XGTOGMVGFKT��
6�TMK[G��IGNKáOGMVG�QNCP�DKT�OGONGMGV�QNCTCM��MGPFK�MGPFKPG�MKHC[GVNK�QNOC�FGXTKPKP�CTKHGUKPFGFKT��
'MQPQOKPKP�JÀ\�CNOCUÀ�KnKP�DKTnQM�KOMjPNCT�DKT�CTC[C�IGNOKáVKT��;GPK�KMVKFCTC�IGNGP�J�M�OGV�DW�
RQVCPUK[GNFGP�KUVKHCFG�GVOGUKPK�DKNKTUG�6�TMK[G¨PKP�FGOQMTCVKM�DKT�F�\GP�KnGTKUKPFG�XG�FGPIGNK�QNCTCM�
MCNMÀPOCUÀ�O�OM�P�QNCECMVÀT��6�TMK[G�DWI�P�KMVKUCVnÀNCTÀP�VQRNWONCT�KnKP�VCXUK[G�GVVKMNGTK�¥MCTOC�
GMQPQOK¦�F�\GPKPG�VCTKJK�\CTWTGVNGTNG�DCáNCOÀá��Q�\COCPÀP�FGXNGV�CFCONCTÀPÀP�W\CM�I{T�á��KNG�DWPW�
VCVDKMG�MQ[OWáVWT��6QRNWO��IGnGP�FGXTGNGTFG�FGXNGVnKNKßKP�OG\K[GVNGTKPK�XG�CMUCM�VCTCHNCTÀPÀ�I{TO�á��
{\GN�VGáGDD�U��JGT�[{P��KNG�VCJNKN�GVOGUKPK�DKNOKáVKT��àKOFK�#FCNGV�2CTVKUK¨PG�F�áGP��MCTOC�GMQPQOKPKP�
KMK�[CTÀUÀPÀ�VGOUKN�GFGP�FGXNGV�UGMV{T�P��XG�{\GN�VGáGDD�U�UGMV{T�P��FGPIGNK�DKT�F�\GP�KnGTKUKPFG�
OGONGMGVKP�KMVKUCFK�MCNMÀPOC�JK\OGVKPFG�XG�UQU[CN�CFCNGVKP�VGOKPKPFG�MWNNCPOCMVÀT�¦�
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� � $KT�DCáMC�UCPC[KEK�'TVWßTWN�5Q[UCN�KUG�[C\ÀUÀPFC�IGPn�
QMWTW�JGFGH�CNÀ[QT�XG�¥cCNÀáOC�*C[CVÀPC�#VÀNCECM�
)GPnNGTG¦�DCáNÀßÀ[NC�F�á�PEGNGTKPK�{\GVNK[QT��&�P�P�
CPNC[ÀáÀ[NC�DWI�P�P�CPNC[ÀáÀ�CTCUÀPFCMK�HCTMÀ�
I{UVGTGP�[C\ÀFCP�DKT�D{N�O�á{[NG�
¥âMKPEK�&�P[C�*CTDK¨PKP�UQPNCTÀPC�MCFCT��QMW[CP�
XG�GPVGNGMV�GN�DKT�UGXK[G[G�IGNGP�IGPnNGTKOK\��
IGPGNNKMNG�FGXNGV�VGáGMM�NNGTKPFG�nCNÀáOCM�
KOMjPNCTÀPÀ�CTCTNCT��HCM�NVG�XG�[�MUGM�QMWNNCTÀP�
UQP�UÀPÀHNCTÀPC�IGNKPEG�VGTEKJ�GFGEGMNGTK�
FCKTGNGT��\GTKPFG�VCTVÀáOCNCT�[CRCTNCTFÀ��âá�XG�
{\GNNKMNG�GPF�UVTK�JC[CVÀ��O�PGXXGT�IGPnNGT�
KnKP�{\GPKNGP�XG�F�á�P�NGP�DKT�nCNÀáOC�[QNW�
FGßKNFK��âMVKUCFGP�MCNMÀPOCOÀá��GPF�UVTKUKPK�
MWTOCOÀá�OGONGMGVNGTKP�JGOGP�JGRUKPFG�
I{T�NGP�DW�KNIKUK\NKßKP�PGFGPNGTKPK�UÀTCNCOCM�
KUVGOK[QTWO��

��������[ÀNNCTÀPC�MCFCT�O�JGPFKUNKM��OKOCTNÀM��FQMVQTNWM�IKDK�OGUNGMNGTKP�FÀáÀPFC��IGPn�6�TM�
O�PGXXGTNGTK�VCTCHÀPFCP�CFGVC�JQT�I{T�NGP�Ká�XG�GPF�UVTK�JC[CVÀ��[CXCá�[CXCá�IGPn�O�VGáGDDKU�

IKTKáKOEK��XG�UGXM�KFCTGEKNGTK[NG�DG\GPOGßG�DCáNCFÀ��5�TCVNG�IGNKáOGMVG�QNCP�GPF�UVTKOK\�DWI�P�
F�PFGP�FCJC�HC\NC��[CTCVÀEÀ�OWJC[[GNGUK�
JC[CN�I�E���DWNWPCP��nCNÀáMCP��[ÀNOC\��HGFCMjT�XG�
XCVCPRGTXGT�GPVGNGMV�GN�IGPnNGTKP�JK\OGVNGTKPG�OWJVCnVÀT��âá�KFCTGUK��RC\CTNCOC��HKPCPU�OGUGNGNGTK��
RGTUQPGN�KFCTGUK��OWJCUGDG��IGPGN�UGXM�XG�KFCTG�IKDK�MQPWNCTFC�GPF�UVTKFG�áCPUÀPÀ�FGPGOGM�
KUVG[GP�nCNÀáMCP�IGPnNGT��MGPFKNGTKPKP�IGnKO�XG�TGHCJÀPÀ�VGOKP�GVOGNGTK�[CPÀPFC��GMQPQOKM�CNCPFC�
OGONGMGVG�KHVKJCTNC�JK\OGV�GFGEGMNGTKPG�KPCPOCNÀFÀTNCT�
(GTV�VGáGDD�U�XG�J�TTK[GVKPK�VKVK\NKMNG�UCXWPCP�CPC[CUC�F�\GPKOK\KP�
XCVCPFCáNCTC�DCßÀáNCFÀßÀ�DW�O�MjHCVÀP�FGßGTKPK�CPNCOCM�KnKP�DW�JCMNCTÀ�
VCPÀOC[CP�OGONGMGV�JCNMNCTÀPÀP�FWTWOWPW�DKNOGPK\K�KUVGTFKO��#PECM�
DW�KOVK[C\�HGTFKP�áCJUK�nÀMCTÀPC�KáNG[GP�DKT�OGMCPK\OC�QNWTUC�DWPWP�
UCXWPWNCECM�[GTK�MCNOC\��*GT�KOVK[C\�DKT�HGFCMjTNÀßÀP�MCTáÀNÀßÀFÀT��${[NG�
QNWPEC�Ká�XG�GPF�UVTK�JC[CVÀPC�CVÀNCECM�IGPnNGT��HGTFu�nCDCNCTÀPÀP�[CPÀPFC�
OGONGMGVKP�XG�6�TM�OKNNGVKPKP�TGHCJÀPÀ�C[PÀ�FGTGEGFG�{PGONK�VWVOC[À�
MCKFG�QNCTCM�DGMNGOGNKFKTNGT�
'PF�UVTK�JC[CVÀPC�CVÀNCECM�IGPnNGTKOK\G��KUVGT�MCOW�UGMV{T�PFG��KUVGT�
{\GN�UGMV{TFG�QNUWP�DC\À�VCXUK[GNGTKO�XCT��âá�JC[CVÀPC�CVÀNÀTMGP�KNM�
UWCNKPK\�CNCECßÀPÀ\�RCTCPÀP�OKMVCTÀ�XG�������[ÀN�UQPTC�XCTCECßÀPÀ\�
UGXK[G�QNOCUÀP��-CHCPÀ\FC�DW�UWCNNGT�KNM�RNjPÀ�KáICN�GFK[QTUC�FGXNGV�
OGOWTK[GVKPG�[{PGNKPK\�
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/�TCECCVÀPÀ\FC�FKRNQOCPÀ\C�nQM�I�XGPOG[KPK\��#NFÀßÀPÀ\�FKRNQOC�UK\KP�OGMVGRVGP�UQPTC�n{\GEGßKPK\�
RTQDNGONGT�KnKP�DKT�CPCJVCTFÀT��HCMCV�CUNC�[�MUGM�FGßGTNG�UCVÀNCECM�DKT�OGVC�FGßKNFKT��5K\NGTG�XGTKNGEGM�
PQV��KáG�CFCRVG�QNOC�U�TCVKPK\G�XG�KáVGMK�VWVWOWPW\C��[CTCVÀEÀNÀßÀPÀ\C�I{TG�FGßGTNGPFKTKNGEGMVKT��0G�
RCJCUÀPC�QNWTUC�QNUWP��DKT�[CDCPEÀ�FKNK�{ßTGPKPK\��CUMGTNKM�U�TGUKPK�DW�MQPWFC�FGßGTNGPFKTKPK\��;CDCPEÀ�
FKN�DKNOGOGM�KNGTNGOGPK\G�DKT�I�P�UGMVG�XWTCECMVÀT�

$KT�KáG�DCáNCFÀßÀPÀ\FC�UCMÀP�GPVGNGMV�GN�IWTWTC�MCRÀNOC[ÀPÀ\��/GMVGRVG�
CNFÀßÀPÀ\�PC\CTK�DKNIKNGT�IKTGEGßKPK\�KáVGMK�CMUCMNÀMNCTÀ��OWEK\GNGT�
[CTCVCTCM�DKT�CPFC�ÀUNCJC�[GVGTNK�FGßKNFKT��&KßGT�VCTCHVCP�DKNIK�HQTOCU[QPW�
KVKDCTK[NG�UK\FGP�F�á�M�QNCP�COKTNGTKP�OCK[GVKPFG�nCNÀáOCM�UK\G�UÀMÀPVÀ�
XGTOGOGNKFKT��5K\FGP�GXXGNMKNGTKP�DKNIK�XG�VGET�DGNGTKPFGP�KUVKHCFG�
GFKPK\��F�á�PEGNGTKPK\K�QNIWPNCáVÀTFÀMVCP�UQPTC�\COCPÀPFC�VGMNKH�GFKPK\�
8GTKNGP�KáK�[CRÀR�DKVKTOGMNG�RCTNC[CECßÀPÀ\À�\CPPGVOG[KPK\��8GTKNGPFGP�
HC\NCUÀPÀ�[CROCM��DQá�\COCPNCTÀPÀ\À�FGßGTNGPFKTOGM��[GPK�DKT�
áG[NGT�IGVKTOGM�XG�JWFWVUW\�FGTGEGFG�nCNÀáOCM��VGOC[�\�GVOGPKP�
áCTVNCTÀFÀT��6GODGNNKßG�CNÀáOÀá�DKT�X�EWV�XG�FKOCß��DKTC\�nCNÀáOCMNC�
[QTWNWT�HCMCV�nCNÀáOC[C�CNÀáOÀá�DKT�D�P[G�FG�FWTOCMNC�[QTWNWT�
/GMVGRVGP�UQPTC�MGPFKPK\K�GßKVOG[G�CTC�XGTOG[KPK\��'ßGT�
FKRNQOCPÀ\ÀP�[CNFÀ\NÀ�[C\ÀNCTÀ�UK\K�JC[CVÀPÀ\EC�GPVGNGMV�GN�VCPÀVOC[C�

[GVGEGM�UCPÀ[QTUCPÀ\��[CPÀNÀ[QTUWPW\��'ßKVKO�JC[CV�DQ[WPEC�U�TGT��DWPC�CTC�XGTKTUGPK\�
IC\GVG�OCPáGVNGTK[NG�HKNQ\QHNWM�GFGP�CFCONCTFCP�DKTK�QNCTCM�MCNÀTUÀPÀ\�¦
âUVCPDWN�5CPC[K�1FCUÀ�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCPÀ�(C\ÀN�<QDW�KUG������[ÀNÀPÀP�*C\KTCP�C[À�FGTIKUKPFG�
UCPC[KEKNGTKP�JCVCNCTÀPC�FGßKPK[QT�
¥f\GN�UGMV{T�UCPC[KUK�DW�JÀ\NÀ�MCNMÀPOC�FGXTKPFG�JCVCNCT�
[CROCOÀá�OÀFÀT!�'NDGVVG�[CROÀáVÀT�XG�[CROCMVCFÀT��
7PWVWNOCOCNÀ�MK��UCPC[K�VTCFKU[QPW�
IGNGPGßK��QNOC[CP��
O�VGáGDDKU�XG�OQFGTP�OCPCFC�áGXMNK�KFCTGEKUK�C\��MCNKHK[G�
KPUCP�I�E��MKHC[GVUK\�DKT�QTVCOFC�GNDGVVG�JCVCNCT�QNCECMVÀT��
$W�JCVCNCTFC�Kn�RC\CTNCTÀP�FCTNÀßÀ��UCPC[K[G�W[IWP�áCTVNCTÀP�
GMUKMNKßK�IKDK�VGOGNFGMK�\CCHÀP�FC�VGUKTK�D�[�M�QNOWáVWT��
$KT�CPC�RTGPUKDK�D�V�P�VGFDKT�XG�VWVWONCTÀOÀ\ÀP�JCTGMGV�
PQMVCUÀ�QNCTCM�MCDWN�GFGDKNFKßKOK\�I�P�UCPC[KOK\K�FCJC�
UÀJJCVNK�DKT�IGNKáOG�KUVKMCOGVKPG�[{PGNVGDKNGEGßKOK\G�
KPCPÀ[QTW\��
$W�CPC�RTGPUKR��F�P[C�RC\CTNCTÀPFC�[GT�
CNCDKNGEGßKOK\�FCNNCTÀ�FC�I{\�{P�PFG�VWVCTCM�
OGONGMGV�RQVCPUK[GNKPK�FCJC�nQM�OCNÀ��FCJC�MCNKVGNK�XG�FCJC�WEW\C�
KOCN�GVOGM�KUVKMCOGVKPFG�UGHGTDGT�GVOGM�QNOCNÀFÀT�¦
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Sanay!de !thal !kames! dönem!, yan sanay!ler! 
de zorunlu kılarken e"!t!ml!- e"!t!ms!z pek 
çok !nsana !# ve a# vaad! sunuyordu. Bu 
nedenle 1950’lerde hızlanan göç 60’larda 
tavan yaptı. Zeyt!nburnu $stanbul’un 
!lk gecekondu mahalles!yd!, ama artık 
tek olmayacaktı;  Sa"malcılar, Ta#lıtarla, 
Mec!d!yeköy, Ku#tepe, Gültepe, Büyükdere, 
Sarıyer, Pa#abahçe, Beykoz, Tuzla g!b! 
!#yerler!n!n yo"unla#tı"ı semtlerde b!r gecede 
tek göz de olsa evler kurulmaya ba#ladı. 
$lk gelen kend!s!nden sonra gelene yer ve 
yol göster!yor, ev!n harcını b!rl!kte karıp 
duvarlarını b!rl!kte örüyorlardı. 

Ya"ma sadece gecekondula#mada 
görünmüyordu. 1965’te çok katlı b!nalarda 
mülk!yet esaslarını düzenleyen Kat Mülk!yet! 
Kanunu kabul ed!l!nce, Beyo"lu’nda ba#layan 
dönü#üm C!hang!r, Te#v!k!ye, N!#anta#ı g!b! 
semtlere yayılacak, yık-yap-sat furyasında 
b!rçok tar!h! b!na da müteahh!tler!n hı#mına 
u"rayacaktı. Do"an Kuban bu yapılanmayı 
kent!n !#gal! olarak görüyor, kızgınlı"ını #öyle 
d!le get!r!yordu:

“1950’lerden bu yana $stanbul’da #eh!rc!l!k 
adına hep!m!z!n gözler! önünde korkunç !#ler 
oluyor: ‘$ler! b!r ülkey! !st!la eden barbarlar 
g!b! geçm!#!n bütün güzell!kler!n! ve sanat 
ürünler!n! yok ed!yoruz. Kent!n do"asını 
yıkıyoruz.’ $lhan Selçuk’un acı, ama yer!nde 
sözler!yle. Ne var k!, bu korkunç vandal!zm! 
#eh!rc!ler!m!z: ‘$stanbul günahını ödüyor!’ 
g!b! çarpık b!r görü#le ben!mseyeb!l!yorlar.”

Artık “Ye#!lçam” olarak anılan Türk s!neması 
da göçü ve bu çarpık kentle#mey! görmezden 
gelemeyecekt!. Ertem Göreç’!n yönett!"!, 
Türkan %oray’la Ayhan I#ık’ın ba#roller!n! 
payla#tı"ı “Otobüs Yolcuları” b!r a#k 
h!kayes!n!n çevres!nde !n#aat yolsuzluklarına 
ve araz! mafyasına !#aret edecek, Hal!t Ref!" 
!se “Gurbet Ku#ları”yla Kahramanmara#’tan 
göç ederek $stanbul’a yerle#en a!len!n 
tutunma çabalarını anlatacaktı. Cüneyt 
Arkın, Tanju Gürsu ve F!l!z Akın’ın ba#roller! 
payla#tı"ı f!lm a!len!n yen!lg!s! ve ger! göçle 
son bulacaktı. 

Türkan %oray’a 1964’te, !lk Antalya Altın 
Portakal F!lm Fest!val!’nde en !y! kadın 
oyuncu ödülünü kazandıran “Acı Hayat” !se 
h!kâyes!n! man!kürcü b!r kızın üzer!nden 
sınıf çatı#masına dayandıracaktı. Türk 
s!nemasının çok uzun yıllar bo"u#tu"u 
sansür, 60’larda da, üstel!k dü#ünce 
özgürlü"ünü gen!#leten 1961 Anayasası’na 
ra"men gücünü gösterecek, Met!n Erksan’ın 
ba#ı, Berl!n F!lm Fest!val!’nde altın ayı 
ödülünü alacak “Susuz Yaz” f!lm! yüzünden 
epeyce a"rıyacaktı. Y!ne de 1960’lar Türk 
s!nemasının altın yılları olarak tar!he geçecek, 
bazı yıllar çek!len f!lm sayısı 300’ü bulacak, 
telev!zyon yayınları ba#layıp da yaygınla#ana 
kadar da toplumun tek e"lences! yazlık ve 
kı#lık s!nemalar olacaktı. 

����¨.#4+0�
â56#0$7.¨7
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Toplum daha çok “salon” f!lm! den!len türü 
!zlemey! ye"leyecekt!, zeng!n kız-fak!r o"lan 
karakter!n!n etrafında dönen k!m! kez kom!k, 
k!m! kez acıklı h!kâyelerde bol bol mend!l 
ıslatılacaktı. Henüz, yatırımcı, sanay!c!, 
g!r!#!mc! g!b! tanımlar yoktu d!lde,  ama elbette 

yönetmenler ve senar!stler de Türk!ye’dek! 
sanay!le#men!n, kurulan fabr!kaların 
farkındaydı. Bu yüzden de karakterler!ne 
mutlaka b!r fabr!katör g!r!yordu,  !y! fabr!katörü 
Hulus! Kentmen, kötü fabr!katörü !se genell!kle 
Al! %en ya da Kenan Pars canlandıracaktı.

!stanbul, 1960’lı yıllar.
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 “Burası üçüncü bant be#!nc! kanaldan 
deneme yayını yapan Ankara Telev!zyonu. 
Sayın sey!rc!ler bugün 31 Ocak 1968 
Çar#amba, Ankara’dan telev!zyon yayımına 
ba#lıyoruz...”

Telev!zyonu olan çok az sayıda kahve ve 
evde herkes büyülenm!# g!b! beyaz ekrana 
bakıyor, Nuran Devres’!n o kutunun !ç!ne 
nasıl g!rd!"!n! anlamaya çalı#ıyordu. Çama#ır 
mak!nes! ve buzdolabından sonra Türkler b!r 
kez daha teknoloj! sınavıyla kar#ı kar#ıyaydı, 
üstel!k bu seferk! sorunun yanıtını bulmak b!r 
hayl! güçtü. Kutunun !ç!nden gel!p geçenler!n 
kend!s!n! gördü"ünü sananlar ba#örtüler!n!, 
etekler!n! düzelt!yor, k!m! sp!kerle 
konu#maya çalı#ıyor, k!m! de e"er haber 
saat!nde yemek y!yorsa masaya b!r de sp!ker 
!ç!n tabak koyuyordu. On yıllar sonra Yılmaz 
Erdo"an’ın “V!zontele” f!lm!n! !zleyenler, 
!lk kez telev!zyonu gören b!r oyuncunun 
“Zek! Müren de b!z! görecek m!?” sorusu 
kar#ısında kahkahalarını tutamayacaktı, ama 
olay aynıyla vak!yd!.  Gençler telev!zyonun 
#!freler!n! çabuk çözecekt! belk!, ama orta 
ya#lılarla ya#lılar !ç!n bu “görüntülü radyo” 
aklın sınırlarını uzun zaman zorlayacaktı. 

Aslında telev!zyon yayınlarının !lk ba#lama 
tar!h! 1952’lere uzanıyordu. Telev!zyon 
yayını yapmak !ç!n !lk ba#vuruyu $stanbul 
Tekn!k Ün!vers!tes! ö"ret!m üyes! Mustafa 
Santur, 1952 yılında yapmı#, yayınlar da çok 
ba#arılı bulunmu#tu. Santur da yayından 
haber! olanlar da yaygınla#masını !st!yordu, 
ama kar#ılarına hep !thalat yasa"ı çıkıyordu. 
$lk yayın b!le Ph!l!ps’!n ba"ı# olarak verd!"! 
b!r telev!zyonla gerçekle#m!#, y!ne Ph!l!ps’!n 
deste"!yle sürmü#tü.  Hal!t Kıvanç’tan 
yarı#ma programları, Fecr! Ebc!o"lu’nun 
Türk!ye’dek! !lk talk-show’u $TÜ TV’n!n 

ekranlarından !zlenm!#,  Zek! Müren ve Ajda 
Pekkan’ın katıldıkları program !se büyük 
!lg! görmü#tü.  Müren, $TÜ Rektörü Adnan 
Ataman’ın uyarılarını göz önüne alarak s!yah 
ayakkabılarının ta#larla !#lenm!# topu"undan, 
s!yah elb!ses!ne ve yakası farbelalı beyaz 
gömle"!ne kadar g!y!m!ne büyük b!r özen 
gösterm!#t!!

Hala radyonun b!le henüz ula#amadı"ı 
kentler varken, devlet!n görüntülü yayına 
geçmes! b!raz zor görünüyordu. Buna ra"men 
Türk!ye Radyo ve Telev!zyon Kurumu’nun 
(TRT) kurulması, TV !ç!n hazırlıkların 
ba#ladı"ı !pucunu  ver!yordu. $lk kapalı 
devre yayın 16 Ocak 1967’de Mecl!s Bütçe 
Kom!syonu’nda yapılacak, 1969 yılında 
Ay’a ayak basılması telev!zyonu bulunan tek 
tük kahvelerde heyecanla !zlenecekt!. Türk 
halkının büyük bölümünün telev!zyonla 
tanı#tı"ı gün de !#te o gün olacaktı.

1969 yılının kasım ayında Yüksek Planlama 
Kurulu, 1971’de Türk!ye çapında ulusal b!r 
telev!zyon #ebekes!n!n kurulmasını ve bunun 
!ç!n de gerekl! hazırlıklara 1970 yılında 
ba#lamasını kararla#tırıyor,  1970’te $zm!r, 
b!r yıl sonra da $stanbul Telev!zyonu yayına 
geç!yordu.  $TÜ Telev!zyonu !se ö"renc! 
olaylarının etk!s! !le kapanıyordu. 

1960’ların b!r özell!"! de tekst!l sektörünün 
pazarlamada buldu"u yen! yoldu. Taks!m 
Beled!ye Gaz!nosu’nda $stanbul’un ve 
Türk!ye’n!n !lk def!les! düzenlenm!#, oldukça 
da !lg! görmü#tü. Mustafa Somuncu’nun 
bu yöntem!n!n ürünler!n!n tanınmasında 
ve satı#ında ne kadar etk!l! oldu"unu gören 
d!"er tekst!l sanay!c!ler de hemen ardından 
aynı yoldan geçecek, def!lelerle b!rl!kte moda 
sektörü canlandırılacaktı. 
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!TÜ TV’n"n "lk yayınlarına !smet !nönü de katıldı.
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1970-80 arası Türk"ye’n"n üret"m 
tutkusu sürse de ham madde 
sa$lanmasından "#ç" eylemler"ne zor ve 
a$ır yıllardı.
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5#0#;â0â0�5#0%+.+�;+..#4+
Türk!ye 1970’e g!rd!"!nde $k!nc! Be# Yıllık 
Kalkınma Planı da ömrünün neredeyse 
yarısını doldurmu#tu. Planda sanay!le#mey! 
özel sektör el!yle sürdürmek !ç!n özend!r!c! 
tedb!rler alınıyordu, ama sanay!c! h!ç de 
umutlu görünmüyordu. Çünkü b!r ekonom!k 
kr!z daha kapıdaydı ve !lk! 1946’da ya#anan, 
1958’de !k!nc!s!yle a"ır b!r yıkım yaratan 
devalüasyonlara b!r yen!s!n!n eklenmes! 
beklen!yordu. Bu bel!rs!zl!"!n ortasında 
sanay!c!n!n yapab!lece"!n! dü#ündü"ü tek 
#ey beklemekt!. 1969 seç!mler!nde de tek 
ba#ına !kt!dara gelen Süleyman Dem!rel sık 
sık devalüasyon yapılmayaca"ını açıklasa da 
bu p!yasayı !kna etmeye yetmed!. 1970’te b!r 
kez daha IMF’ye ba#vuruldu. Yen! !st!krar 
tedb!rler! alınırken beklenen devalüasyon da 
geld!, üstel!k de yüzde 66 oranında… Ve b!r 
doların Türk L!rası kar#ılı"ı dokuz l!radan 15 
l!raya yükseld!. $st!krar tedb!rler! arasında 
yen! verg! kanunları ve elbette zamlar da 
vardı. Hükümet p!yasadak! f!yat farklılıklarını 
gıda maddeler!ne narh koyarak g!dermey! 
dü#ünüyor, Dem!rel de çarey! tüket!c!ye 
havale ed!yordu: “Zam yapanı #!kayet ed!n!”  
Do"rusu kr!z #!kayet ed!lecek !#letme sayısını 
da eks!ltecek, 1969’da $stanbul Sanay! Odası’na 

kayıtlı !#letme sayısı 2797 !ken, 1971’de bu 
rakam 2067’ye dü#ecekt!.  

Beklen!ld!"! g!b! devalüasyona en çok sev!nenler 
üret!c!ler, Almancılar ve tur!stler oldu. Dönem!n 
gazeteler! en çok üzülenler sıralamasında !se 
b!r!nc! sıraya ev kadınını yerle#t!r!yor, onu #oför 
ve memurlar !zl!yordu.  

Y!ne de devalüasyon ekonom!ye b!r ölçüde 
nefes aldıracak, !#ç! döv!zler!n!n gel!#! artacaktı. 
G!rd!ler!n! !thal ederek üret!m yapan sanay!c!ler 
!se karara önce muhalefet edecek, !hracatta artı# 
ya#anınca tepk!ler!n! askıya alacaklardı.

5'0&â-#.#à/#�8'��
*#4'-'6.â�;+..#4
1960’lar çalı#ma hayatının da yen!den 
düzenlend!"! yıllardı. Send!kala#ma hakkı 
1961 anayasasında “Çalı#anlar ve !#ç!ler !z!n 
almaksızın, send!kalar ve send!ka b!rl!kler! 
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyel!kten 
ayrılma hakkına sah!pt!rler” sözler!yle yer 
bulmu#, grev hakkı olmasa da !#ç!n!n send!kaya 
g!rme hakkı serbest bırakılmı#tı. 

Türk!ye’de !lk !z!ns!z grev 1963’te Koç Grubu’nun 
fabr!kası Kavel Kablo’da yapılmı#tı. 170 !#ç!n!n 
ba#lattı"ı greve, Türk Dem!rdöküm !#ç!ler! sakal 
bırakarak destek verm!#, bu grev toplu sözle#me 
ve grev yasalarının b!r an önce çıkmasına ves!le 
olmu#tu. TBMM bu eylem üzer!ne çalı#ma 
hayatını düzenleyen grev ve lokavt kanunu 
kabul ed!lm!#t!. Send!kala#ma hakkı sadece 
!#ç!lere de"!l !#verenlere de get!r!lm!#, 1962 
yılında ço"unlu"unu $SO üyes! sanay!c!ler!n 
olu#turdu"u Türk!ye $#veren Send!kaları 
Konfederasyonu 21 !#veren send!kasını b!raraya 
get!rm!#t!. 

$#ç!ler 1960’ların sonunu sokaklarda geç!rm!#t!. 
Bunda, Fransa’da ba#layıp kısa zamanda ötek! 
Avrupa ülkeler!ne ve Amer!ka’ya sıçrayan, 
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ö"renc! eylemler! olarak ba#layıp daha sonra 
!#ç!ler! de !ç!ne alan 1968 olaylarının !zdü#ümü 
de vardı. 

1970’l! yıllara g!rerken bu olaylardan da 
etk!len!lerek 1961 Anayasası’nın get!rd!"! 
özgürlükler!n kısıtlanması tartı#maları 
ba#ladı. Yüz b!nlerce !#ç! solu"unu tutmu#, 
CHP ve AP’n!n $# Kanunu’na !l!#k!n Anayasa 
Mahkemes!’ne yaptı"ı !t!razının sonucunu 
bekl!yordu. 

Karar en çok örgütlenmede özel sektöre 
a"ırlık vererek kısa sürede gel!#en D$SK’! 
etk!leyecekt!. Mahkeme 12 Mayıs 1970’de 
kararını açıkladı, yasa usul hatası neden!yle 
!ptal ed!ld!. $stanbul’da 320 b!n !#ç! m!t!ng 
kararı alırken 100 b!n !#ç! de grev kararı 
alınması !ç!n m!t!ng yaptı. Yüz b!n! a#kın !#ç!, 
15 Haz!ran’da $stanbul sokaklarına döküldü. 
Ankara, $zm!r g!b! !#ç! kentler!nde de eylemler 

vardı, ama ba#ı $stanbul çek!yordu. Rabak, 
Türk Dem!r Döküm, Sungurlar, Otosan, 
S!nger, Arçel!k, Hoover, Prof!lo, Ph!l!ps, 
Elektro Metal, Uzel Traktör, Magur!s, AEG- 
Et!, Türk Kablo, Aygaz, Grund!g, S!mko… 

D$SK’!n öncülü"ünde aralarında kamu 
!# yerler!n!n de bulundu"u 113 !# yer!nde 
çalı#mayı durduran !#ç!ler!, ne vapur 
seferler!n!n !ptal ed!lmes! ne de Galata 
Köprüsü’nün açılması durdurab!ld!, neredeyse 
bütün ana yolları traf!"e kapatmı#lardı. Tar!he 
15-16 Haz!ran olayları olarak geçen d!ren!# 
sıkıyönet!m !lan ed!lmes!yle b!tecek, üç !#ç! 
çıkan olaylarda ya#amını y!t!r!rken, D$SK 
yönet!c!ler! gözaltına alınacak, dört b!n !#ç! 
de !#!n! kaybedecekt!. Ba#bakan Süleyman 
Dem!rel’!n bu ve öncülü eylemlere yanıtı 
s!yaset tar!h!ne geçecek kadar vec!zd!: “Yollar 
yürümekle a#ınmaz.” 

1970’lerde toplumsal 
muhalefet yükselm"#,  

"#ç"ler de soka$a 
çıkmı#tı.
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Sadece !#ç!ler de"!l, ö"renc!ler de ya sokaklarda 
ya boykottaydı. Onlar da 68 rüzgârına 
kapılmı#, dünyadak!nden farklı olarak daha 
da s!yasalla#mı#tı. 1968 16 Temmuz’unda 
Dolmabahçe’de gerçekle#en eylem b!r 
ö"renc!n!n ölümüyle sonuçlanmı#,  ger!l!m 
daha da büyümü#tü. Ö"renc!ler eylemler!ne 
ekonom!y! de katmı# “Ortak Pazara ve Montaj 
Sanay!ne Hayır” kampanyası ba#latmı#tı. 
Sonunda korkulan 
olmu#, ö"renc!ler 
“sa"cı” ve “solcu” 
d!ye !k! kampa 
ayrılmı#, bu 
kampla#ma g!derek 
toplumda da 
yayılmaya ba#lamı#tı. 

Ö"renc!ler her 
gün talepler!ne b!r 
yen!s!n! ekl!yordu, 
ün!vers!telerde reform, 
özel yüksekokulların 
kapatılması, sınav 
s!stem!n!n de"!#mes!… 

$#ç! hareketler!, ö"renc! boykotları, üstüne 
üstlük s!yasettek! çek!#meler ordu !ç!nde 
de rahatsızlık yaratmı#, müdahale tartı#ılır 
olmu#tu. Mart’ın !lk günler!nde dört Amer!kalı 
subayın kaçırılması sürec! hızlandırdı, sonunda 
asker 12 Mart 1971’de hükümete muhtıra verd!. 
Ba#bakan Dem!rel !st!fa etmey! ye"led!, !lk kez 
“#apkasını alıp” mecl!s kapısından çıkarken 
“Muhtıra !le hukuk devlet!n! ve demokras!y! 
ba"da#tırmak mümkün de"!l” d!yordu.

Türk!ye demokras!s! y!ne kes!nt!ye u"ramı#tı,  
#!md! Dem!rel’!n sürekl! “B!ze bol gel!yor.” 
d!yerek yakındı"ı 1961 Anayasası !le ver!len 
bazı haklar ger! alınıyordu. T$P ve Necmett!n 
Erbakan’ın ba#kanlı"ındak! M!ll! N!zam Part!s! 
!le bazı gazeteler kapatılırken yüzlerce aydın, 
sanatçı, ö"renc! evler!nde ya da yurtlarında 
bulunan k!taplar “sakıncalı” bulundu"u !ç!n 
tutuklandı. $nsan hakları !hlaller! emn!yet 

müdürlükler!nden “Z!verbey” g!b! kö#klere 
ta#ındı. %!md! topluma korku ve ted!rg!nl!k 
hâk!md!, ama bu uzun sürmeyecekt!!  

Ancak ekonom! de s!yaset de bo#luk 
tanımıyordu,  Türk!ye’y! bu kez N!hat Er!m’!n 
ba#bakan oldu"u teknokrat b!r hükümet 
yönetecekt!. DPT Müste#arı Turgut Özal !st!fa 

ederken yen! kurulan 
Ekonom!k $#lerden 
Sorumlu Ba#bakan 
Yardımcılı"ı’na At!lla 
Karaosmano"lu get!r!ld!. 
1960’ta B!r!nc! Be# Yıllık 
Kalkınma Planı’nın 
m!marlarından olan ve 
uygulamadak! eks!kler 
neden!yle !st!fa eden 
Karaosmano"lu, 
bu kez bakan 
sıfatıyla ekonom! 
pol!t!kasında 

söz sah!b! oluyordu. 
Karaosmano"lu geçm!# hükümetler! 
#!ddetle ele#t!r!rken, umutsuz konu#uyordu: 
“Türk!ye’n!n Ortak Pazar ülkeler! sev!yes!ne 
gelmes! !ç!n 2359 seneye !ht!yacı var.” Bu 
cümlelerde bell! bel!rs!z Türk!ye sanay!c!s!ne 
güvens!zl!k de vardı. Bakan Karaosmano"lu 
sonrak! açıklamalarında da f!yatların artı#ından 
“a#ırı kar” arzusundak! sanay!c!ler! sorumlu 
tutuyor, çözümü daha azla karla çalı#ılmasında 
ve !#ç! ücretler!ndek! artı#ı kontrol altına 
almakta görüyordu. Anla#ılan 3.5 m!lyar dolar 
dı# borç yükünü üstlenen hükümet devletç! b!r 
ekonom! pol!t!kadan yanaydı. $kt!dara gel!r 
gelmez hazırlıklarına g!r!#t!"! Üçüncü Be# 
Yıllık Kalkınma Planı da bu yüzden sanay!c!ler! 
end!#elend!r!yordu. 

Er!m ve Karaosmano"lu bu end!#eler! g!dermek 
ve sorularını yanıtlamak üzere sanay!c!lerle 
b!r toplantı düzenled!. Er!m “Kalkınma !ç!n 
Türk!ye’de en yararlı yolun karma ekonom! 
oldu"unu !lan ett!k.” d!ye ba#ladı sözler!ne 
“B!z özel te#ebbüsü ve özel kazancı hırsızlık 
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sayan b!r z!hn!yet! kes!nl!kle redded!yoruz…” 
Karaosmano"lu da benzer cümleler kurdu, ama 
söylenenler sanay!c!ler! !kna etmeye yetmed!.  
Hal!t Nar!n “Verg!y! veren !#adamları, sarf 
eden de hükümet oldu"una göre, hükümet!n 
aldı"ı kararlarda !#adamlarının da f!kr!n! alması 
gerek!yor,” d!yerek özetled! dü#ünceler!n!. 

$stanbul Sanay! Odası Yönet!m Kurulu 
Ba#kanı Ertu"rul Soysal’a göre sanay!c!lere 
yönel!k bu !thamların kayna"ı solculardı. 
Yıllarca sanay!c!ler! öyles!ne karalamı#, onlara 
kend! !deoloj!ler! do"rultusunda öyle sıfatlar 
yüklem!#lerd! k!, sonunda toplum da özel 
sektörün dürüstlü"ünden #üphelen!r olmu#tu. 
B!reysel açıklamalar ve uyarılar yetm!yor, 
sanay!c!ler 12 Mart darbes!n!n hemen ardından 
yen! b!r örgütlenmeye de !mza atıyordu. 
Aralarında Vehb! Koç, Nejat Eczacıba#ı, Sakıp 
Sabancı, Selçuk Ya#ar, Ra#!t Özsaruhan, $brah!m 
Bodur, Feyyaz Berker, Osman Boyner’!n de 
bulundu"u b!r grup sanay!c! -a"ırlı"ı $stanbul 
Sanay! Odası üyeler! çek!yordu- Türk!ye 
Sanay!c! ve $#adamları Derne"!’n!n (TÜS$AD) 
kurulu#una !mza attı. 

Derne"!n tüzü"ünde rota Atatürkçülük, 
l!beral!zm, !st!hdam ve ver!ml!l!k !le sosyal 
adalet olarak bel!rlenm!#t!. TÜS$AD daha !lk 
günden Odalar B!rl!"!’n!n ve mevcut sanay! 
odalarının gücünü kırmakla suçlansa da ger! 
adım atılmadı, ülken!n sadece ekonom! de"!l, 
tüm sorunlarına da!r söz sah!b! olma yolunda 
!lerlend!. Bu arada Er!m hükümet! yer!n! Fer!t 
Melen hükümet!ne bırakmı#, !kt!darların 
sanay!c!lerle arasındak! buz da er!meye yüz 
tutmu#tu. Ancak bu kez de cumhurba#kanlı"ı 
kr!z! çalmı#tı kapıyı. Faruk Gürler, Tek!n 
Arıburun, Muh!tt!n Taylan derken, CHP ve 
AP kontenjan senatörü Fahr! Korutürk’ün 
seç!lmes!nde anla#acaklar, Korutürk de 
hükümet! kurma görev!n! Na!m Talu’ya 
verecekt!. 

Bu hareketler!n gölges!nde Türk!ye’n!n b!r ba#ka 
sorunu, hızlı nüfus artı#ı da kend!n! !y!den !y!ye 

h!ssett!rmeye ba#lamı#, 1960’ların ba#ında 27 
m!lyon 755 b!n k!#! olan nüfus 1970’te 35 m!lyon 
605 b!ne çıkmı#tı. Artan nüfus !st!hdamdan 
e"!t!me, sa"lıktan ula#ıma pek çok sorunu da 
beraber!nde ta#ıyordu. Göç hızlanmı#tı ve hala 
çek!m merkez! $stanbul’du. Gecekondular da 
artık !ht!yaç olmaktan çıkmı#, kend! ba#ına b!r 
sektöre dönü#mü#tü. Bu sektörde bel!rley!c! olan 
toprak rantı ve p!yasasıydı, !mar planı dı#ındak! 
araz!ler parçalara ayrılıyor, h!ssel! tapularla 
satı#a çıkarılıyordu. Bu durum kr!zlerle ve 
s!yas! yönlend!rmelerle bo"u#salar da özell!kle 
!n#aata yönel!k üret!m yapan sanay!c!ler! 
tet!kled!. Aralarında Asım Kocabıyık, Feyyaz 
Berker, Nejat Eczacıba#ı, Üzey!r Gar!h, $shak 
Alaton, N!hat Göky!"!t, Jak Kamh!, Murtaza 
Çel!kel g!b! !s!mler!n yer aldı"ı $SO üyes! 
sanay!c!ler Türk!ye’de !#ç! sayısının üç m!lyonu 
bulmasından da yola çıkarak, “sosyal konut” 
yapmaya soyundu. “Toplu Konut Hold!ng” 
adını verd!kler! #!rket!n kurulu# amacını “Halka 
ucuz ve sa"lam, hazır t!p meskenler kurmak” 
olarak özetleyen sanay!c!ler “Bunun !ç!n her 
türlü !n#aat sanay!s!n! kuracak ya da ortak 
olarak kurulmu# !n#aat sanay! kurulu#larında 
faal!yet!m!z! sürdürece"!z.” vaad!nde 
bulunuyordu.

Toplu Konut Hold!ng yanına m!mar ve #eh!r 
planlamacılarını da alarak yola koyuldu. $n#aat 
!ç!n bugün Ata#eh!r’!n kurulu oldu"u Karaman 

Dönem"n Cumhurba#kanı Fahr" Korutürk.



176               !STANBUL SANAY! TAR!H!

Ç!&l!"! !le Beykoz’da Hek!mba#ı Ç!&l!"!’n!n 
araz!ler! satın alındı. Ancak $mar ve $skan 
Bakanlı"ı bu projeye h!ç de sıcak bakmıyordu, 
ne yapılıp ne ed!lse de !n#aat onayı ver!lmed!. 
M!lyonlarca metre karel!k alanlar sonunda 
gecekonducular arasında payla#ılıp g!decek, 
ger!de sadece Ye#!lköy’de plak fabr!kasının 
yer!ne !n#a ed!len s!te kalacaktı. 

#'6¨.â�;+..#4�8'�5#0#;â�
Grevler, ö"renc! olayları, s!yasetler!n 
#evk kırıcı açıklamaları… Sanay!c!ler 
pek çok cephede b!rden sıkı#tırılsalar da 
çabalarını hala üret!m ve pazar sorunlarında 
yo"unla#tırıyorlardı. 1970’ler!n ba#ında 
tartı#ma konularına b!r yen!s! daha eklend!, 
Türk!ye Avrupa Ekonom! Toplulu"u’na 
üye olmalı mıydı, sanay!c! AET ülkeler!yle 
rekabete hazır mıydı? Çünkü AET !le 23 Kasım 
1970’te katma protokol !mzalanmı#, sanay!c!ler 
!thal sınırlamalarının kalkması ve gümrük 
!nd!r!mler!n!n ba#laması kar#ısında hazırlıklı 
olmaya ça"rılmı#tı. 

AET çok uzun geçm!#! olmayan b!r 
yapılanmaydı. $k!nc! Dünya Sava#ı’ndan büyük 
b!r yıkımla çıkan Avrupalı devlet adamlarının 
hayal! Avrupa’da kalıcı barı#ı olu#turmaktı. 
Bunun yolu da f!lozo'arın tar!h boyunca b!r 
ülkü olarak ortaya attı"ı B!rle#!k Avrupa’dan, 
yan! s!yas! ve ekonom!k b!rl!kten geç!yordu.

Avrupa B!rl!"!’n!n !lk adımları 1950’de kömür 
ve çel!k üret!m!nde kurulan b!rl!kle atılmı#tı. 
Fransa Dı#!#ler! Bakanı Robert Schuman’ın 
tasarısı !le kurulan b!rl!"e 1951 yılında 
Almanya, Fransa, Belç!ka, Lüksemburg, $talya 
ve Hollanda katılmı#, olu#an 6’lar, Avrupa 
Kömür ve Çel!k Toplulu"u’nu kurmu#tu. 
Aynı ülkeler 1957’de Roma’da !mzalanan b!r 
anla#ma !le Avrupa Ekonom!k Toplulu"u’nu 
olu#turmayı kararla#tırmı#tı. Böylece bu 
ülkeler b!rb!rler!ne gümrük kapılarını açacak 
ve !thal mallarından aynı oranda verg! 

alacaklardı. Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"!’ne 
!lg!s! 1950’l! yıllarda ba#lamı#, Dı#!#ler! 
Bakanı Fuat Köprülü, Avrupa’nın !y! b!r yol 
tak!p ett!"!n! vurgulayarak “Avrupa madd! 
ve manev! b!r bütündür.” dem!#t!. 1958’de !se 
dönem!n Dı#!#ler! Bakanı Fat!n Rü#tü Zorlu, 
“Türk!ye, Yunan!stan, $rlanda ve $zlanda !ç!n 
husus! b!r rej!m mevzubah!st!r. Bu ülkeler 
!ç!n b!r fon kurulacaktır. Bu fona da !kt!saden 
gel!#m!# memleketler yardım edecekt!r.” 
sözler!yle !#b!rl!"!n!n !lk s!nyaller!n! verm!#t!. 
1959’da Türk!ye’n!n “Mü#terek Pazar’a” 
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alınaca"ı öne sürülürken, #artlar konu#ulmaya 
ba#lanmı#, !thalatın yüzde 35’!n! !hracatın 
!se yüzde 40’ını bu ülkelerle yapan Türk!ye’ye 
Yunan!stan’la aynı #artların tanınması gerekt!"! 
savunulmu#tu. Türk!ye !mt!yazlı g!rmek 
!sted!"! Avrupa Ekonom!k Toplulu"u’ndan 
gümrükler! sıfırlamak !ç!n 15 yıllık b!r geç!# 
sürec! talep ederek 1962’de tam üyel!k !ç!n 
ba#vurdu. Görü#meler görü#meler! !zled! ve 
12 Eylül 1963’te, Ankara Anla#ması !mzalandı. 
Anla#maya göre Türk!ye’ye önce be# yıllık b!r 
hazırlama dönem! tanınacak, Türk!ye bu süre 

zarfında, ekonom!s!n! Avrupa devletler! !le 
rekabet edecek b!r sev!yeye çıkaracaktı. Ortak 
Pazar ülkeler! y!ne bu dönemde Türk!ye’den 
112 b!n ton tütün, 30 b!n ton üzüm, 13 b!n ton 
!nc!r ve 17 b!n ton fındık alacak, 1963-1970 
dönem!nde kred!ler de dah!l olmak üzere 175 
m!lyonluk mal! yardım sa"layacaktı. Türk!ye 
anla#madan s!yas! b!r b!rl!"e g!den Avrupa 
ülkeler! !le b!r arada olmaya hak kazanmayı 
bekl!yordu. 

Ortak Pazar’a geç!# dönem! 1 Eylül 1971’de 
ba#ladı. Bu, sanay! alanının tümünde topluluk 
tarafından uygulanan gümrük verg!ler!n!n 
ve m!ktar kısıtlamalarının kaldırılması 
anlamına gel!yordu. Bu dönemde Türk!ye 
gümrük duvarlarının yükselt!lmes!nden 
etk!lenmeyecek, yapılacak yardımlarla da 
kalkınmasını sa"layab!lecekt!.

Türk !#ç!ler!n!n ortak pazar ülkeler!nde 
serbestçe çalı#malarını da öngören anla#ma !ç 
pol!t!kada da tartı#maların merkez!ne oturdu.  
Hazırlık sürec!n! “Geç!# de"!l geç!#t!rme 
dönem!” olarak ele#t!renler!n ortak sorusu 
#uydu: “Yoksa onlar ortak, b!z pazar mıyız?” 
$thal !kames!ne dayalı ve !ç pazar a"ırlıklı 
üret!m yapan sanay!c!ler de !k!ye bölünmü#tü, 
b!r bölümü desteklerken d!"erler! AET’ye 
ku#ku !le yakla#ıyordu. Hazırlık dönem!n!n 
Türk sanay!s!n!n dönü#ümü !ç!n yeterl! 
olmayaca"ı !dd!a ed!l!yor, kalkınmı#larla ger! 
kalmı#ların arasındak! farkın kapanmayaca"ı, 
aks!ne açılaca"ı savunuluyordu. $stanbul 
Sanay! Odası Ba#kanı Ertu"rul Soysal AET’ye 
g!r!lmes!n! savunuyordu. Soysal’a göre Türk 
sanay!s! AET’ye g!ren Yunan!stan’dan en az !k! 
kat daha büyüktü. “AET b!r tehd!t de"!l, Türk 
sanay!s! !ç!n yen! ufuklar açab!lecek b!r fırsat,” 
d!yordu Soysal “Ortak Pazar’da 130 m!lyonluk 
büyük b!r tüket!c! k!tles! mevcut. Yunan!stan 
ve $talya çek!nerek katıldılar, ama ekonom!ler! 
büyük ölçüde gen!#led!.” Soysal sanay!c!lerden 
de koruma tedb!rler!ne de"!l, Ortak Pazar’da 
kazanab!lecekler!ne yo"unla#malarını 
!st!yordu:  

1970’lerde 
Ertu$rul Soysal 
ba#kanlı$ındak" 

!SO Yönet"m Kurulu.
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“%!md! aya"ımızı attı"ımız geç!# dönem! 
b!zler !ç!n b!r sınav olacaktır. Herkes!n 
b!ld!"! g!b! Ortak Pazar, özel sektörü, !nsan 
hak ve hürr!yetler!n!, ferd! te#ebbüsü tesc!l 
etmekted!r. Bu anlayı#la müte#ebb!s, yönet!c! 
ve odalarımızla seferber olup ekonom!m!z!n 
gel!#mes!ne, döv!z kazancımızın artmasına, 
verg! gel!rler!m!z!n ço"almasına koyulmalıyız. 
Uzun vadede varlı"ımız ve Türk!ye’n!n 
mutlulu"u buna ba"lıdır. Türk!ye’ye her yönü 
!le h!zmet eden özel sektörün korunaca"ına ve 
sev!lece"!ne !nanmalıyız. Önümüz dürüstlük, 
açıklık ve rekabet devres!d!r…”

Soysal’ın bu sözler! de göster!yordu k! 1960’lı 
yıllar boyunca koruyucu gümrükler, m!ktar 
sınırlamaları ve yasaklarla korunan sermaye 
b!r!k!m! sa"lamı# sanay!c! artık korumacılı"ın 
azalması gerekt!"!ne !nanıyordu. Soysal’la 
benzer dü#ünceler! payla#anlar devlet 
korumasının sanay!c!n!n yabancı rak!pler!yle 
rekabet etmey! ö"renmes!n! gec!kt!rd!"!n! 
vurguluyor, korumasız sanay!n!n yarataca"ı 
sonuçlar #öyle vurgulanıyordu: 

“Sanay!c!ler!m!z dı# rekabet!n s!h!rl! kamçısını 
yed!kten sonra mal!yetler!n! dü#ürecek ve 
kal!teler!n! mükemmelle#t!recek teknoloj!k 
ve !dar! tedb!rler! alacaklardır. $#ç!ler!m!z!n 
aldıkları nom!nal ücret yabancılara göre az 
olmakla beraber, !#ç! ba#ına ver!m! arttırmak 
!ç!n d!"er teknoloj!k tedb!rler alınmadıkça 
bu n!sp! a"ırlık #!ddet!n! arttıracak ve b!r gün 

hak!k! rekabet kar#ısında !#veren! de !#ç!s! de 
durumu kavrayacaktır.”

$t!razlara ra"men Türk!ye !ç!n Avrupa’yla 
uyumlu b!r ekonom!den vazgeçmek 
mümkün görünmüyordu. S!yas!lerden de 
ses!n! yükseltenler çıkmıyor de"!ld!, ancak 
AET’yle anla#malar adım adım !lerl!yordu. 
1973’te ek protokol !mzalandı, gen!#leme 
konusunda !mzalar atılmaya ba#landı. Gümrük 
!nd!r!mler! b!rb!r!n! !zl!yordu, ta k! 1976’ya 
kadar. Türk!ye’n!n hem s!yas! hem ekonom!k 
ger!l!mler! toplulukla arasına dört yıl sürecek 
b!r suskunluk dönem! sokacaktı. 

2'641.�-4â<â�
&g0;#;+�5#45+;14
1970 devalüasyonu !hracatı ve !#ç! döv!zler!n! 
olumlu etk!lem!#, 1973’e gel!nd!"!nde !hracat 
da !#ç! döv!zler! de b!r m!lyarı a#mı#, döv!z 
rezervler! !k! buçuk m!lyar doları bulmu#tu. 
Türk!ye #!md! dı# t!caret denges!n! yen!den 
kuruyor, k!#! ba#ına m!ll! gel!r!n ortalama 
artma hızı yılda yüzde üçlere do"ru !lerl!yordu. 

Ancak dünya ekonom!s!nde yen! b!r 
dönemece do"ru g!d!l!yordu. Özell!kle ABD 
ekonom!s!nde tablo h!ç de bu kadar “pembe” 
de"!ld!. $k!nc! Dünya Sava#ı’ndan sonra 
ekonom!n!n hızlı büyümes!n!n zem!n!n! 
olu#turan sab!t kur düzen!, V!etnam Sava#ı 
neden!yle bozulmu#, 1971’de ABD Ba#kanı 
N!xon 1944’de dünya ekonom!s!nde !st!krar 
sa"lamak amacıyla kurulan Bretton Woods 
anla#masından çıkaca"ını açıklamı#tı. 
Böylece dolar altına ba"lı olmaktan çıkarılıp 
dalgalanmaya bırakıldı, yüzde 7,89 de"er 
kaybett!. De"er! dü#en para b!r!m! sadece 
dolar de"!ld!, onu d!"er para b!r!mler! de !zled!.

Petrol f!yatlarının dolar üzer!nden olması 
neden!yle petrol üreten ülkeler!n gel!r! 
dü#meye ba#layınca, 1960’da kurulan ve 13 
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petrol !hraç eden ülkey! b!r araya get!ren 
OPEC !se petrolü dolara de"!l altına göre 
hesaplamaya ba#ladı. 1973 Ocak ayında var!l! 
2.59 dolar olan Arap petrolü, 1973 Ek!m!nde 
5.11 ve 1974 Ocak ayında da 11.65 dolara 
çıktı. Bu, b!r yıl !ç!nde dört m!sl!nden fazla b!r 
artı# demekt!. Uzun yıllardır !st!krarlı b!r sey!r 
!zleyen petrol f!yatları artık denges!z hale geld!, 
bu da b!lhassa Batı Avrupa’da ve Japonya’da b!r 
pan!"e sebep oldu.

1973 yılının Ek!m ayında ba#layan Ortado"u 
sava#ı !se altın ça"ını ya#ayan dünya 
ekonom!s!n!n sonunu get!rd!. Böylece enerj! 
tüket!m!n! yılda yüzde be# artırıp, petrolü 
dü#ük f!yattan almayı sürdüren ve !#lenm!# 
ürünler! en'asyonlu f!yatlarla satan Batı 
çökü#e do"ru !lerl!yordu.

Bu durum o dönem bölgedek! ABD’n!n en 
sadık müttef!k! ve dünyanın en büyük !k!nc! 
petrol !hracatçısı olan $ran %ahı Pehlev! 

tarafından New York T!mes’da #öyle d!le 
get!r!l!yordu:

“Petrolün f!yatı tab!! k! artacak, hem de nasıl! 
S!z (Batılı ülkeler) b!ze sattı"ınız bu"dayın 
f!yatını yüzde 300 artırdınız, aynı durum 
#eker ve ç!mentoda da geçerl!. B!z!m ham 
petrolümüzü alıyor, onu raf!ne ett!kten sonra 
tekrar b!ze 100 katı f!yata satıyorsunuz. 
Bundan sonra ad!l olan b!ze petrol !ç!n daha 
fazla ödeme yapmanızdır. D!yel!m k! on kat 
daha.” 

Bu açıklamaların ardından ABD !le ba#layarak 
Batılı ülkeler ve Japonya’ya petrol ambargosu 
ba#ladı. OPEC petrol üret!m!n! dü#ürüp, 
f!yatları arttırdı. Sonunda 1970’l! yıllara 
damgasını vuracak, ekonom!k durgunluk ve 
yüksek en'asyona tesl!m olundu. 

Sava# kr!z!n tek neden! de"!ld!,  Arap 
ülkeler! b!rb!r! ardına petrol #!rketler!n! 

Petrol f"yatlarındak" artı# sonrası Türk"ye’de olu#an benz"n kuyrukları.
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m!ll!le#t!r!yorlardı. $k!nc! Dünya Sava#ı’ndan 
sonra Avrupa’nın kalkınmasını sa"layacak 
kadar ekonom!k güç b!r!kt!ren ve neredeyse 
Batı’nın dev ülkes! olan ABD !se b!r süred!r 
artık gel!#!p güçlenen ve rekabet gücünü 
yen!den kazanan Avrupa ülkeler!n!n tehd!d! 
altındaydı. $k! kıta da aynı pazar !ç!n mücadele 
ed!yordu ve petrol !k!s! !ç!n de vazgeç!lmezd!. 
Bu nedenle petrol kr!z! daha çok sanay!le#m!# 
ülkeler! etk!lem!#, özell!kle Avrupa’yı Arap 
ülkeler!yle barı#ı sa"layacak pol!t!k b!r d!l 
kullanmaya !tm!#t!. 

ABD !se bu tehd!de kulak asmamı#tı, çünkü 
Venezuela, Endonezya g!b! petrol alab!lece"! 
ülkeler vardı. ABD ayrıca Türk!ye’n!n de 
katıldı"ı M!lletlerarası Enerj! Ajansı’nın 
kurulmasına öncülük ederek petrol üreten 
ülkeler!n d!renc!n! kırma pe#!ndeyd!. B!r 
yandan da gözler!n! Ortado"u’ya çev!r!yor, bu 
enerj! kayna"ında Avrupa ülkeler! g!b! o da söz 
sah!b! olmak !st!yordu.  

5#0#;â%â�5â;#5'6câ�
c'-âà/'5â
Bu süreç ba#larda Türk!ye’y! etk!lemem!# 
görünüyordu. Çünkü 1970 ba#ında 
devalüasyonu yüksek yapmı#, hatta doların 
Türk L!rası kar#ısındak! de"er! 14.85 l!radan 
13.50 l!raya ger!lem!#t!. Ancak kr!zden uzun 
süre muaf olmak mümkün de"!ld!, Türk!ye 
de g!rdaba sürüklend! ve ekonom!k dengeler 
bozuldu.

Bazı ekonom!stlere göre Türk!ye kemer sıkma, 
tüket!m! kısma g!b! zor ve kesk!n kararlarla 
bu süreçten daha az etk!lenmen!n yolunu 
bulab!l!rd!, ama s!yasetç!ler ba#ta bu kr!z! 
görmezden gelmey! ye"leyecekt!. Çünkü 
öneml! olan !kt!dara gelmek ve !kt!darda 
kalmaktı. Arap-$sra!l Sava#ı’nın ba#lamasından 
b!rkaç gün önce Türk!ye seçmen!, b!rkaç 
yıl sürse de yoran ara seç!mlerden genel 

Sava# petrol kr"z"n", kr"z de ekonom"de alt üst olu#ları get"rd"...
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seç!mlere ta#ındı, 14 Ek!m 1973’te sandık 
ba#ına geçt!. Sonuç özell!kle sanay!c!ler !ç!n 
#a#ırtıcıydı, CHP genç genel ba#kanı Bülent 
Ecev!t’!n l!derl!"!nde oyların üçte b!r!n! almı# 
ve 185 m!lletvek!l!n! mecl!se ta#ımı#tı. AP 149,  
Necmett!n Erbakan’ın kapatılan M!ll! N!zam 
Part!s! yer!ne kurdu"u M!ll! Selamet Part!s! 48, 
Ferruh Bozbeyl!’n!n Demokrat!k Part!s! !se 45 
m!lletvek!l! çıkarmı#tı. Rakamlar özell!kle de 
sanay!c!lere s!yasal !st!krarı yakalamanın h!ç de 
kolay olmayaca"ını anlatıyordu.

Ecev!t s!yasette yen! b!r !s!md!, toplum onu 
Çalı#ma Bakanlı"ı dönem!nde tanımı#, do"rusu 

o dönemdek! pol!t!kalarıyla !# !nsanlarının 
d!kkat!n! çekmeye ba#lamı#tı. 68 olayları 
neden!yle soldan esen rüzgâr Ecev!t’!n yıldızını 
daha b!r parlatmı#, CHP “Ortanın Solu”na 
ta#ınırken esk! genel ba#kan $smet $nönü de b!r 
yol ayrımına gelm!#t!. Seç!mlerden kısa b!r süre 
önce yapılan kongrede “Ya o, ya ben!” d!yen 
$nönü salondan kırgın ve üzgün ayrılacaktı, 
çünkü delege “Ecev!t”! seçm!#t!. 

Seç!mlerden Ecev!tl! CHP b!r!nc! part! 
olarak çıkmı#tı ama sandalye sayısı hükümet 
kurmasına yetm!yordu, koal!syon kaçınılmazdı. 
Oysa Türk!ye end!#el!yd!, k!mse yen! b!r ger!l!m 
!stem!yor, !çten !çe AP !le koal!syon hükümet! 
kurulması beklen!yordu. Görü#meler oldukça 
uzun sürdü, Cumhurba#kanı Fahr! Korutürk 
hükümet! kurma görev!n! b!r Ecev!t’e, b!r 
Dem!rel’e verd!. AP l!der! seçmen!n kend!ler!ne 
“muhalefet” görev! verd!"!n! söyley!p kenara 
çek!l!nce CHP MSP !le görü#meler!ne 
yo"unla#tı. Sonunda koal!syon kuruldu, ama 
bu b!rl!ktel!"!n uzun sürmeyece"! bell!yd!. Öyle 
de oldu. 

Ecev!t daha !kt!dara gelmeden !# çevreler!yle 
oldukça sert b!r d!yalo"a g!r!#m!#t!. Seç!m 
ar!fes!nde mecl!ste görü#ülen Te#v!k Tedb!rler! 
Kanun Tasarısı’nı ele#t!r!rken kullandı"ı 
“besleme özel te#ebbüs” tanımı sanay!c!ler! 
aya"a kaldırdı. $stanbul Sanay! Odası Ba#kanı 
Ertu"rul Soysal “Özel sektör yatırım !mkânı 
dört buçuk m!lyar l!radır. 1973’te özel 
sektörden !stenen yatırım m!ktarı dokuz 
buçuk m!lyar l!radır. Bugünkü #artlarda 
c!dd! !#adamlarından yatırım yapmaları 
beklenemez. Bu #artlarda yatırım yapanlar !se 
del!d!r.” d!yordu “Özel sektör borç !ç!nded!r. 
Yatırıma aktaracak parası yoktur. Buna 
kar#ılık kamu kes!m!ne bütçeden sek!z m!lyar 
transfer ed!lm!#t!r. Bu kred! de"!l, hed!yed!r. 
B!z, Batı’nın #artlarına yakın #artlarla kred! 
!st!yoruz. Plan, tezat ve yanlı# önyargılar 
!ç!nded!r. Vatanda#ın yüzünü güldüren ne 
varsa, özel te#ebbüsten gelm!#t!r. Ona yardım 
etmel!y!z.”

Bülent Ecev"t 
14 Ek"m 1973 

seç"mler"nde  
oy kullanırken.



184               !STANBUL SANAY! TAR!H!

Ancak a"ırlı"ı g!derek artan, borsalardak! 
de"er kayıplarını 1929 kr!z!nden ber! en 
yüksek oranlara çıkaran petrol kr!z! özel 
sektörün de el!n! kolunu ba"lıyordu. Dünya 
bu kr!z! ‘özel otomob!ller!n pazar günler! 
kullanılmaması’ g!b! bazı ps!koloj!k kararlarla 
a#maya çalı#ıyor, Türk!ye’de s!yas! !kt!dar !se 
petrol f!yatlarına zam yapmayı gec!kt!r!yordu. 
En'asyon e"!l!m! bu kadar #!ddetlenm!#, 
büyüme oranları sıfırlara kadar ger!lem!#ken 
Türk!ye’n!n bundan etk!lenmemes! mümkün 
de"!ld!. Sanay!le#m!# ülkeler !hracat f!yatlarına 
zam yapınca, Türk!ye’dek! mal!yetler arttı, dı# 
t!caret açı"ı da hızla büyüdü. K$T’ler de göze 
batacak derecede açık ver!yor, açık, s!yas!ler!n 
seçmen!n! d!r! tutmak !ç!n uyguladı"ı !st!hdam 
pol!t!kaları neden!yle hızla büyüyordu. Hem 
Ecev!t, hem de sonrak! hükümetler!n açı"ı 
bütçeden kar#ılamalarının bedel! f!yatlara 
yansıdı"ında !se yüzde 20’lere varan en'asyon 
çoktan korkutmaya ba#lamı#tı. Dahası 60’lı 
yıllarda dı# t!caret açıklarının kapatılmasını 
sa"layan yurt dı#ında çalı#an !#ç!ler!n döv!zler! 
de kes!lm!#t!. Bu da döv!z sıkıntısının 
haberc!s!yd!. 1970’te $skenderun Dem!r Çel!k, 
1974’te de Seyd!#eh!r Alüm!nyum tes!sler!n!n 
üret!me geçmes!, aynı yıl Türk!ye’de üret!len 
elektr!"!n yüzde 20’s!n! tek ba#ına kar#ılayacak 
Keban Barajı’nın devreye sokulmasına ra"men 
sanay!le#mede ya#anılab!lecek hamleler 
gelecek on yıla kalacaktı. 

-+$4+5�8'�5#0#;â;'��
#/$#4)1�
20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs yakıcı, çok 
sıcak b!r güne daha hazırlanıyordu. Ancak bu 
sıcaklık sadece havayla alakalı de"!ld!, Türk 
b!rl!kler! sabah 06:05’ten !t!baren, havadan ve 
den!zden b!r harekat ba#latmı#tı… 

Türk S!lahlı Kuvvetler!’n!n hem 
Yunan!stan’da hem de 1960’ta kurulan Kıbrıs 

Cumhur!yet!’nde s!yas! deprem yaratan bu 
müdahales!n! gerekt!ren ger!l!m!n maz!s! 
1964 yılına dayanıyordu. EOKA (Kıbrıslıların 
M!ll! Mücadele Örgütü) “ba"ımsız” b!r 
Kıbrıs heves!yle Türklere saldırıp onlarca 
k!#! ya#amını y!t!r!nce soruna ada üzer!nde 
söz sah!b! $ng!ltere, Yunan!stan ve Türk!ye 
arasındak! görü#melerle çözüm aranmı#tı. 
Türk!ye !ç s!yasettek! baskılar ve görü#meler!n 
uzaması sonucu b!r m!s!lleme harekâtına 
g!r!#m!#, $zm!r ve $stanbul’da ya#ayan on 
üç b!n Rum yanlarına sadece 200 l!ra ve 20 
k!lo e#ya ver!lerek sınır dı#ı ed!lm!#t!. ABD 
bu kararı ambargo uygulayarak kınamaya 

20 Temmuz 1974 
sabahı Türk b"rl"kler" 
havadan ve den"zden 
b"r harekat 
ba#latmı#tı.
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kalkmı#, $nönü ABD Ba#kanı Johnson’a sert 
b!r mektupla yanıt verm!#t!. Bu 50’lerden bu 
yana ya#anan ABD-Türk!ye !l!#k!ler!ne de ara 
ver!lmes! demekt!, Türk!ye yüzünü #!md! SSCB 
ve Avrupa ülkeler!ne çev!recek, ekonom!s!n! 
bu ülkelerle yaptı"ı anla#malara dayandırmak 
!steyecekt!. 

Sonrak! yıllarda sular durulmu#, ancak 
Makar!os’un Enos!s’!yle, yan! tüm Kıbrıs’ı 
Yunan!stan’a ba"lama arzusuyla yen!den 
kabarmı#tı. Yunan!stan’ı yöneten Albaylar 
Cuntası Makar!os’u görevden alıp yer!ne 
EOKA l!der! N!kos Sampson’u get!r!nce 
Türk!ye kar#ı çıkmı#tı. Kıbrıs’a !lk çıkarma 

$ng!ltere’yle görü#meler sürerken 20 Temmuz 
1974’te gerçekle#t!. $k! gün sonra ate#kes 
!lan ed!ld!, ama kalıcı b!r çözüm hala 
bulunamamı#tı. B!r ay sonra konuyu görü#mek 
üzere Cenevre Konferansı düzenlend!. 
Konferansta Türk!ye’y! Dı#!#ler! Bakanı 
Turan Güne# tems!l ed!yordu. Y!ne b!r sonuç 
alınamayınca Türk!ye’ye, daha önce Ba#bakan 
Ecev!t’le üzer!nde anla#tıkları mesajı !lett!: 
“Ay#e tat!le çıksın”.

Bu mesajla Türk b!rl!kler! adada b!r kez daha 
!lerlemeye ba#ladı. B!r tara&an Magosa’ya d!"er 
tara&an da Le(e’ye varılarak, Türk tarafının 
sınırları ç!z!ld!. Kıbrıs artık !k!ye bölünmü# b!r 
adaydı. 

Daha Kıbrıs çıkarmasının dünyada yarattı"ı 
yankılar d!nmeden Ecev!t hükümet!n!n 
ha#ha# ek!m yasa"ını kaldırması yen! b!r kr!z 
yarattı. Ecev!t hükümet!ne kar#ı zaten so"uk 
olan ABD Türk!ye’ye s!lah ambargosu koydu. 
Bunun !ç!n öne sürdükler! gerekçe Marshall 
yardımı sırasında savunma amacıyla verd!"! 
s!lahların Kıbrıs’ta kullanmı# olmasıydı. 
Türk!ye’n!n bu karara !lk yanıtı, b!r ha&a sonra 
Kıbrıs Türk Federe Devlet!’n!n kuruldu"unu 
!lan etmek oldu. 25 Temmuz 1975’te Türk!ye 
ABD’ye verd!"! b!r notayla da 1969 tar!hl! 
Türk!ye-ABD Savunma $#b!rl!"! Anla#ması’nı 
(Defence Cooperat!on Agreement) askıya 
aldı"ını ve ülkedek! bütün Amer!kan üs ve 
tes!sler!n!n Türk S!lahlı Kuvvetler!’n!n “kontrol 
ve gözet!m!” altına g!rd!"!n! açıkladı.

Türk!ye’n!n Kıbrıs harekâtına tepk! gösteren 
sadece ABD de"!ld!, AET de Yunan!stan’dan 
yana b!r tutum !zl!yordu. $SO Ba#kanı Ertu"rul 
Soysal katma protokolün !mzasından be# yıl 
sonra büyük b!r hayal kırıklı"ı ya#adı"ını 
söyleyecekt!, AET ülkeler! programlarını 
daha çok Yunan!stan’ı gözeterek yapmı#, bu 
da Türk!ye’n!n !hracatta beklenen düzeye 
er!#mes!n! engellem!#t!, dahası AET sanay!s! 
!le Türk!ye sanay!s! arasındak! makas daha da 
açılmı#tı.  
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Bu ambargo ve sınırlamalar !ç s!yasete 
de yansımı# Kıbrıs Harekâtı’yla ed!nd!"! 
“kahraman”lık ya&ası Ecev!t’! ba#bakanlık 
koltu"unda daha uzun süre oturtmaya 
yetmem!#, MSP-CHP koal!syonu 18 
Eylül 1974’te sona erm!#t!. Korutürk Sad! 
Irmak’ı part!ler üstü b!r hükümet kurmakla 
görevlend!rm!#, Irmak mecl!sten güvenoyu 
alamamasına ra"men 31 Mart 1975’e 
kadar bu görev!n! sürdürmü#tü. Bu tar!hte 
Dem!rel’!n AP’s!, Erbakan’ın MSP’s!, Turhan 
Feyz!o"lu’nun Cumhur!yetç! Güven Part!s! 
(CGP) ve Alpaslan Türke#’!n M!ll!yetç! 
Hareket Part!s! (MHP) b!r koal!syon 
hükümet! kurmu#, ba#bakanlı"ı Dem!rel 
üstlenm!#t!. S!yas! ger!l!m #!md!l!k durulmu#a 
benz!yordu, ama sa"-sol çatı#maları hızlanmı#, 
ölümler ba#lamı#, boykotlar ve grevler 
ülken!n yer yanına yayılmı#tı. Bu ortamdan 
ekonom!n!n ve sanay!n!n etk!lenmemes! 
!mkânsızdı. Vehb! Koç durumu “Emekle ve 
üm!tle yet!#t!rd!"!m!z gençler!m!z sokaklarda 
ve meydanlarda öldüres!ye b!r mücadeleye 
!t!lm!#lerd!r.” sözler!yle de"erlend!r!yordu 
“Çalı#ma barı#ını zedelemek !steyenler de !#ç!-

!#veren !l!#k!ler!n! a#ırılıklara zorlamaktadır. 
$k! m!lyon !#s!z !nsanın bulundu"u ülkem!zde, 
çalı#ma düzen!, !#ç!-!#veren sava#ı hal!ne 
sokulmak üzered!r.”

Koç’la aynı kaygıları payla#an Nejat Eczacıba#ı 
!se Türk!ye’de verg! adalets!zl!"! ve verg! 
kaçakçılı"ı ya#andı"ını söylüyor, “Hızla daha 
da daralan b!r döv!z darbo"azı, prodükt!v!te 
sorunu vardır. Üç m!lyona yakla#an !#s!zler 
ordusu, !#s!zl!"!n düzey!n! gelecek ku#aklarda 
daha kabartacak b!r nüfus patlaması sorunu 
vardır.” d!yordu. 

Bu konu#malar yapılırken dünyadak! 
durgunlu"un aks!ne Türk!ye yüzde sek!zl!k 
b!r büyüme göster!yor, ancak dı# t!caret 
açı"ı g!derek artıyordu. Yatırımlar !malat 
sanay!nden ba#ka sektörlere kayarken umut 
ba"lanan tur!zm sektörü gel!#m!yordu. Yurt 
dı#ındak! !#ç!ler!n döv!zler!nde de yen! b!r 
kıpırdanma yoktu. Sorunlar Amer!ka’nın 
ambargosu da göz önünde tutuldu"unda 
katlanarak artıyordu. G!d!#ata bakılırsa 
Türk!ye b!r tünele g!rm!#t! ve henüz b!r ı#ık 
görülmüyordu. 

31 Mart 1975’te,  
Süleyman Dem"rel’"n 

ba#kanlı$ında  
b"r koal"syon  

hükümet"  
kuruldu.
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Sanay!c! önünü görememen!n sıkıntısını 
ya#arken koal!syon hükümet! ortaklarından 
Necmett!n Erbakan’ın çıkı#ları d!kkat 
çek!c!yd!. Oldukça espr!l! b!r l!der olan 
Erbakan Türk!ye’n!n gelece"!n! a"ır sanay! 
hamleler!nde görüyor, yürüttü"ü Sanay! ve 
Teknoloj! Bakanlı"ı görev!nde de buna uygun 
adımlar atıyordu. Erbakan’a göre öneml! 
olan kuma# üretmek de"!l, kuma# üretecek 
fabr!kayı kurmaktı. Motor, takım tezgâhı, tank, 
hatta uçak üretecek fabr!kalar hayal ed!yordu. 
Gelecektek! yıllarda bu hayal! gerçekle#ecekt!, 
ama #!md! ne zaman a"ır sanay!den söz etse 
kend!s!ne geçm!#tek! yen!lg!yle sonuçlanan 
g!r!#!m! hatırlatılıyordu. Erbakan 1960 yılında 
Türk!ye’n!n !lk motor fabr!kasının kurulmasına 
öncülük etm!#, Ram!’de kurulan fabr!ka 
Çekoslovakya’dan aldı"ı l!sansla üret!me 
geçm!#, ancak kar etmey! ba#aramamı# ve 
fabr!kanın h!sseler! %eker %!rket!’ne satılmı#tı. 
Aynı yıl Esk!#eh!r Cer Atölyeler!’nde üret!len 
“Devr!m Otomob!l!”n!n f!k!r babası da 
Erbakan’dı ve o da tıpkı Gümü# Motor g!b! 
ba#arısızlıkla sonuçlanmı#tı. K!m!ler!ne göre 
bu ba#arısızlı"ın arkasında Türk!ye’ye sadece 
montaj sanay!s!n! layık gören otomob!l ve 
motor tekeller! vardı, ama bu !dd!a da sonucu 
de"!#t!rmeye yetmem!#t!. 

5#0#;â%â.'4�$';#<��
5#4#;¨&#��#/$#4)1¨;7�
-#.&+4+0�
Kıbrıs ABD !le Türk!ye’n!n arasına so"ukluk 
sokmu#tu, ama !k! ülken!n de b!rb!r!nden 
vazgeçmes! mümkün de"!ld!. Do"rusu !k! 
ülken!n de kartları açıktı; ABD’n!n, SSCB 
!le arasındak! ölümcül rekabette Türk!ye’n!n 
müttef!kl!"!ne !ht!yacı vardı, Türk!ye de 
dünyanın “süper gücü” olmaya aday ABD’den 
vazgeçmek !stem!yordu. Sanay!c!ler!n ABD 
seyahat! de bu kr!t!k sürec!n ortasına denk 

geld!. Feyyaz Berker’!n ba#kanlı"ında, Fuat 
Bezmen, Necat! Akça"lılar, Fred Burla, 
Jak Kamh!, Fah!r $lkel, %ahap Kocatopçu, 
Hal!t Nar!n, Mel!h Özakat Newyork ve 
Wash!ngton’da hem ABD Kongres! üyeler!yle, 
hem senatörlerle, hem bankacılarla, hem de 
yayın organlarıyla görü#tü. Ba#kan Ford da 
heyet! Beyaz Saray’a kabul ett!. $#adamları 
yola TÜS$AD adına çıkmı#lardı, ama ABD 
gazeteler!ne verd!kler! !landa kend!ler!n! 
“Amer!ka’ya kend! !mkânlarıyla gelen on 
üç Türk vatanda#ı” olarak tanımladılar. 
“Aramızdak! !l!#k!n!n daha da kötüye g!tmes!ne 
engel olma çabası !ç!nde, Kıbrıs’tak! olaylarla 
ve asker! ambargonun r!skler!yle !lg!l! esas 
gerçekler! ortaya koyma görev!n! üstlen!yoruz.” 
den!len !lanlar #öyle devam ed!yordu:

“Amer!kalı dostlarımıza get!rd!"!m!z mesaj 
#udur: Asker! ambargo ters etk! yaratıcı 
ve kend!n! baltalayıcıdır. Türk-Amer!kan 
dostlu"unu tehl!keye atmaktadır. NATO’yu 
zayı'atmaktadır. Özgür dünyanın güvenl!"!n! 
tehd!t etmekted!r. Dahası, Amer!ka’nın 
müttef!kler!ne gösterd!"! dostlu"un de"er! 
hakkında #üphe uyandırmaktadır.”

$#adamları b!r sonrak! yıl y!ne ABD 
yolundaydı. $k! ülke arasında görü#meler 
ba#lamı#, hatta 26 Mart 1976’da yen! b!r 
Savunma $#b!rl!"! Anla#ması !mzalanmı#, 
ancak bu anla#manın yürürlü"e g!rmes!, s!lah 
ambargosunun kalkması #artına ve Kongre’n!n 
onayına ba"lanmı#tı. Temmuz 1978’de Kıbrıs 
Türk Federe Devlet! Ba#kanı Rauf Denkta#’ın 
Mara# bölges!ne 35 b!n Rum göçmen!n kabul 
ed!lece"!n! açıklaması havayı b!raz daha 
yumu#atmı#tı, heyet !#te bu havada ABD’n!n 
yen! ba#kanı J!mmy Carter’!n bürokratlarıyla 
görü#tü. ABD Senatosu’nun 26 Eylül 1978’de 
ambargoyu kaldırması da bu g!r!#!mler!n bo#a 
g!tmed!"!n! gösterd!.

Ambargoyla b!rl!kte ekonom!n!n önündek! 
b!r engel daha kalkmı#tı, ama hükümet ve 
Merkez Bankası’nın gerçek dı#ı rakamlar 
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açıklaması kafaları karı#tırıyordu. Merkez 
Bankası Türk!ye’n!n b!r m!lyar dolar rezerv! 
oldu"unu söylem!#, ama kısa b!r süre sonra 
gerçek rakamın eks! b!r m!lyar dolar oldu"u 
ortaya çıkmı#tı. Dahası dı# borçların ülken!n 
kaldıramayaca"ı kadar büyüdü"ü, bu 
g!d!#!n Türk!ye’y! “moratoryum”a, yan! !'asa 
ta#ıyaca"ı konu#uluyordu. Gel!r adalets!zl!"! de 
had sa+aya varmı#tı. Uluslararası b!r ara#tırma 
dı# borçlar açısından Türk!ye’y! dünyanın en 
kötü durumdak! ülkeler! arasında göster!rken 
b!r çel!#k!ye de d!kkat çek!yordu. Türk!ye’dek! 
Mercedes otomob!l sayısı Almanya’da yoktu! 
Soluk alınacak h!çb!r yer kalmamı# g!b!yd!, 
evler, !# yerler!, sokaklar, okullar… Her an her 
yerde b!r olay ya#anab!l!rd!.  CHP m!t!ngler!ne 
saldırı, Beyazıt’ta !k! ö"renc!n!n öldürülmes!, 
çatı#malar, yaralanmalar, ölümler... 1976’da 92 
#!ddet olayında 109 k!#! ya#amını y!t!r!rken, 

1977’n!n 1 Mayıs’ında Taks!m 37 k!#!ye mezar 
olacaktı. 

B!r!nc! M!ll!yetç! Cephe Hükümet! s!yasette 
de ekonom!de de !sten!len! verem!yordu, ama 
seç!me kadar beklenecekt!. Seç!m takv!m! 
açıklandı"ında sanay!c!ler de belk! !lk kez 
yüksek sesle s!yas! tartı#maların ortasında 
yer aldı. Her toplantıda k!m!n desteklen!p 
desteklenmeyece"!ne da!r görü#ler havada 
uçu#uyordu. Vehb! Koç, CHP ve AP’n!n bütün 
çatı#maları b!r yana bırakıp ülken!n selamet! 
!ç!n b!rl!kte koal!syon kurmalarını !sterken 
k!m!ler! ekonom!k !st!krar !ç!n tek part!l! 
!kt!darın yolunun açılmasını arzuluyor, bunun 
!ç!n Dem!rel’e destek vermey! öner!yordu.  

Hem ekonom!ye hem de s!yasete b!r kapı 
aralamak amacıyla özel sektörün bütün 
gruplarını !ç!ne alan b!r yapılanmaya g!d!ld!. 

Sanayiciler 
ambargonun 

NDOGÕUÕOPDVÕ�LoLQ 
Amerika’da...



!STANBUL SANAY! TAR!H!               191

'-101/â0â0�&'�612.7/70�&#�%#0�)g8'0.âÞâ�;1-����������

Odalar B!rl!"!, Türk!ye $#veren Send!kaları 
Konfederasyonu, Türk!ye Esnaf ve Sanatkarlar 
B!rl!"!, Türk Sanay!c!ler! ve $#adamları 
Derne"!’n! ortak çıkarlarda bulu#turmayı 
hede'eyen Hür Te#ebbüs Konsey! CHP’n!n 
tepk!s!n! çekmekte gec!kmed!. Ecev!t yen! 
olu#umun b!r “tuzak” oldu"unu söylüyor,  esnaf 
ve z!raatçıların büyük sermaye tarafından hem 
ez!ld!"!n! hem de kullanıldı"ını öne sürüyordu. 
Konsey sanay!c!ler! de !k!ye, hatta üçe bölmü#tü, 
k!m! ö(eyle Ecev!t hükümet!ne ders ver!lmes! 
gerekt!"!n! savunuyor, Koç ve Eczacıba#ı g!b! 
sanay!c!ler herhang! b!r s!yas! part!den yana 
olmaya kar#ı çıkıyor, k!m!ler! de Konsey’!n aldı"ı 
kararların kend!ler!n! ba"lamadı"ını söylüyordu. 
Sabancı !se “G!derek a"ırla#an ekonom!k ve 
sosyal sorunlarımızı ancak hür demokrat!k b!r 
rej!m !ç!nde güçlü hükümetlerle çözeb!l!r!z.” 
d!yordu “Mecl!s!n mevcut ar!tmet!"! !le güçlü 
b!r hükümet kuramadık. Seç!m sonucunda belk! 
mecl!s ar!tmet!"! de"!#!r, güçlü b!r hükümet 
!ht!mal! çıkar. Bu umudumuz tahakkuk etmezse 
b!le, büyük part!ler yalnız ba#ına !kt!dar 
olamadıklarını gördükler! anda, b!rb!rler!yle 
ülkem!z!n yararına öneml! konularda !#b!rl!"! 
yapma hesabına g!reb!l!rler.” 

5â.#*.#4+0�)f.)'5â0&'�
5#0#;â
5 Haz!ran 1977 ak#amı sandıklar açıldı"ında 
CHP’n!n oyların yüzde 41,3’ünü aldı"ı görüldü. 
Sabancı’nın sözünü ett!"! “güçlü !kt!dar” 
!ht!mal! bel!rm!#t!, ama Ecev!t’!n !kt!dara 
geleb!lmes! !ç!n 13 sandalye daha gerek!yordu. 
Ecev!t CGP, DP ve ba"ımsızlarla b!r hükümet 
kurmayı dened!yse de güvenoyu alamadı. 
Hükümet etme yetk!s! b!r kez daha M!ll!yetç! 
Cephe’ye ver!ld!, ama sorunlar çözülmed!"! g!b!, 
#!ddet daha da tırmandı. Dahası koal!syonun 
güçlü orta"ı AP’de çatırdamalar ba#lamı#, 
m!lletvek!ller! ardı ardına !st!fa etm!#t!. Yıl 
sonuna do"ru CHP’n!n verd!"! gensoru 

önerges!yle bu hükümet de dü#erken k!msen!n 
güçlü b!r hükümet!n !kt!dara geleb!lece"!ne da!r 
umudu kalmamı#tı. 

Cumhurba#kanı Korutürk genel temayüller 
uyarınca hükümet! kurma görev!n! Bülent 
Ecev!t’e verd!, ancak güvenoyu alınab!lmes! 
!ç!n hala 13 m!lletvek!l! eks!"! vardı. Ecev!t 
sonrak! yıllarda da ele#t!r!lece"! b!r hamle yaptı 
ve AP’den !st!fa eden 11 m!lletvek!l!yle anla#tı, 
dokuzuna bakanlık verme ko#uluyla hükümet! 
kurdu. Ancak !#! h!ç de kolay de"!ld!, dı# t!caret 
açı"ı dört m!lyar doların üzer!ne çıkmı#, !hracat 
duraksamı#tı. Petrol ve döv!z sıkıntısı had 
sa+aya varmı#, yakıt bulunamadı"ı !ç!n pek çok 
kurum çalı#amaz hale gelm!#, benz!n kuyrukları 
uzadıkça uzamı#tı. Sadece benz!ne de"!l, 
#ekere, ya"a, s!garaya, tüpe de gelen yüzde 53 
zam göze alınsa da ürünlere ya ancak saatlerce 
kuyrukta beklend!kten sonra ula#ılıyordu, ya da 
karaborsada. 

 Elektr!k kısıntıları, hammadde ve parça 
yeters!zl!"! neden!yle pek çok sanay! kurulu#u 
üret!m!n! azaltmı# ya da tes!sler!n kapısına 
k!l!t vurmu#tu.  $stanbul Sanay! Odası Ba#kanı 
Nurullah Gezg!n sanay!c!ler!n fabr!kalarını 
açık tutab!lmen!n ne kadar zor oldu"undan 
yakınıyor, Sakıp Sabancı !se randevu de&er!n!n 
fabr!kasını satmak !steyenler!n !s!mler!yle dolu 
oldu"unu söylüyordu. 

Prof. Dr. Erol Man!salı, 1977 sonunda 
Türk!ye’n!n ekonom!k durumunu $stanbul 
Sanay! Odası Derg!s!’nde #öyle özetl!yordu:

“Devralınan m!ras h!ç de !ç açıcı de"!ld!r. 
Ekonom! 1974’ten ber! hızlı b!r en'asyon!st 
yapı !ç!nde gel!#m!#t!r. Bu en'asyon!st yapının 
hatasını yurtdı#ı konjonktüre ba"lamak yanlı#tır. 
1974-77 f!yat artı#ları ortalama yüzde 25’t!r. 
$stanbul’da toptan e#ya f!yatları !se yüzde 44 
artmı#tır. Özel sektör yatırımları 1977’de b!r 
öncek! yıla göre yüzde 14 dolayında ger!lem!# 
durumda. Ekonom!de köklü önlemlere !ht!yaç 
vardır. Bu da Ankara’da !st!krarlı ve uyumlu b!r 
hükümet!n varlı"ına ba"lıdır.”
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Celal Bayar ve Hacı Ömer Sabancı Naz"ll" Bez Fabr"kası’nda.



!STANBUL SANAY! TAR!H!               193

'-101/â0â0�&'�612.7/70�&#�%#0�)g8'0.âÞâ�;1-����������

5CDCPEÀ�CKNGUKPG�{\I��PG�XCT�MKáKNKMNGTKPFG!

$QUUC��6GMUC��2KNUC��/CTUC��6GOUC��cKOUC��
;�PUC��/CUCNFCMK�UKJKTNK�MCRÀ[À�CnCP�MGNKOGNGT�
UCPMK��$WTFC�CáÀTÀ�UCFCMCV�KUVG[GP�VGMPQNQLK�
F�P[CUÀ�

fOGT�#ßC¨PÀP�QßWNNCTÀ�UC[ÀUÀ���¨C�XCTCP�MWTWNWá�
XG�MCVÀNÀONCTÀ�[{PGVOGMVGFKTNGT��$WI�P�GPF�UVTKFG�
U{\�UCJKDKFKTNGT��*CUUCU�GPF�UVTK[G��GNGMVTKM��
GNGMVTQPKM��RGVTQMKO[C[C�CFÀO�CFÀO�XCTOCMVCFÀNCT��
MQNC[�GPF�UVTKFGP�UÀ[TÀNÀR�

�

àGXMGV�5CDCPEÀ�MQPWáW[QT�

�$CDCOÀ\�DK\G�GTMGPFGP�IGPKá�KPKUK[CVKH��IGPKá�
UQTWONWNWM�[�MNGTFK��&�P[COÀ\�Ká�F�P[CUÀ��fPEG�
HCDTKMCPÀP�FÀáÀPFC�Q[PCFÀM�UQPTC�KnGTK[G�IKTFKM��
KáNGTNG�UCTOCá�FQNCá�QNFWM�

$CDCOÀ\NC�KNKáMKNGTKOK\�FÀáCTÀFC�nQM�TGUOK�
I{T�P�TF���)GTnGMVG�TCJCVVÀM��-CTáÀUÀPFC�UKICTC�
KnOG\FKM�COC�HKMKTNGTKOK\K�CnÀMnC�U{[NGTFKM��
$K\K�F�\GNVKTMGP�JCMNÀ�I{T�POGFKßKPFG�DKNG�JCMNÀ�
nÀMCTFÀ�

àGXMGV�5CDCPEÀ�6GMUC¨FC�IGPGN�O�F�T��*GT�MCTFGá��
JGT�DKT�5CDCPEÀ�MWTWNWáWPFC�U{\�UCJKDK��f[NG�DKT�
nCNÀáOC�Kn�KnGNKßK�MK��VGMK�DKT�CFÀO�IGTKNG[GOG\��

*QNFKPIKP�VGOGN�VCáÀ�$QUUC¨PÀP�IGPGN�O�F�T��*CEÀ�
5CDCPEÀ�UGUUK\�XG�{D�TNGTKPFGP�FCJC�UÀMÀNICP��

��1MWNFCP�GTMGP�C[TÀNFÀO��$CDCO��\�NF���$KT�
[CáVC�FWTFWTCOCFÀßÀO�DKT�I�NOG�KJVK[CEÀPC�
VWVWNFWO��5C[FÀMNCTÀOÀ�TCJCVUÀ\�GFK[QTFWO��àKOFK�
VCJUKNKOK�UQPWPC�MCFCT�I{V�TOGFKßKO�KnKP�DC\GP�
�\�N�[QTWO��;�\FG�[�\�VGMPKM�MQPWNCTFC�[CDCPEÀ�
MCNÀ[QTWO��

âUVCPDWN��#MDCPM¨ÀP�CTFÀPFC�DKT�[CRÀ��$GMNGOG�
[GTK�FQRFQNW��$GMNGáGPNGTUG�FGßKáKM�QTVCOFCP��
5CMÀR�5CDCPEÀ�#MDCPM¨ÀP�[{PGVKO�MWTWNW�DCáMCPÀ�

�'XFG�[GOGMVGP�UQPTC�Ká�MQPWáWTFWM��;Cß�
UCVÀNÀ[QT�OW!�5GPGV�VCJUKNCVÀ�PCUÀN!�âáNGT�PCUÀN�
UÀECM�VWVWNUWP!�5CDCJÀP��n�PFG�#FCPC¨FCMK�GXFG�
\KN�nCNCTFÀ��cGMKTFGMNK�RCOWßC�M�VN��FGPKT��&{TVVG�
MCNMOCNÀ[FÀM��&{TV�DWnWMVC�RC\CTFC�DWNWPOCNÀ[FÀM��
$Gá�DWnWMVC�CNÀáXGTKá�DKVGTFK��6CVKNG�OCVKNG�
I{PFGTOG\FK�DK\K��#ßÀT�[GFKTOG\FK��âáKOK\K�DKVKTKR�
GXG�F{PGTMGP�[KPG�Ká�MQPWáWTFWM��;CTÀP�MCn�VQP�
RCOWM�CNÀPCECM��EKPUK�PG�QNCECM!�5GMK\FG�[CVCTFÀM��
*CVC�GVVKßKOK\FG�DCDCO�JKn�MÀ\OC\FÀ��¥nQM�á�M�T��
K[K�MK�DGP�JC[CVVC[MGP�JCVC�[CRVÀPÀ\¦�FGTFK��

�5K\KP�KnKP�RCTC�PGFKT!

�)GnKONG�KNIKNK�DKT�PQMVCFC�NC\ÀOFÀT��1PWP�FÀáÀPFC�
[GPK�KáNGT�[CROCM�KnKP�I�nV�T��GPGTLKFKT��

'TQN�5CDCPEÀ�MQPWáW[QT�

�$CDCO�N�\WOUW\�NCHÀ�MCNFÀTCOC\FÀ��$K\K�
nCNÀáVÀTÀTFÀ��$K\FGP�nQM�áG[�DGMNGTFK��*GR�¥JCVC�
GVOGMVGP�MQTMOC[ÀP¦�FGTFK��cQM�IGPnVKO��7P�
HCDTKMCUÀPFC[FÀO��$WßFC[�QHKUVGP�CNÀPÀT�FGRQNCTC�
[ÀßÀNÀT��&GRQNCT�FC�nCNÀáÀNCP�[GTFGP�I{T�N�TF���
$CDCO�nCNÀáOCOÀ\À�MQPVTQN�GFGTFK��$KT�I�P�IGNFK�

�1HKUVGP�DWI�P�WP�CNÀPÀ[QT�OW��FK[G�UQTFW��¥*C[ÀT¦�
FGFKO��(CTMÀPFC�FGßKNFKO�Q�I�P�

�$Qá�IG\K[QTUWP��DQá�MWPFWTC�GUMKVK[QTUWP��FK[G�
UKPKTNGPFK��1�I�PM��WVCPEÀOÀ�WPWVCOCO��$CáÀOÀ�
MCNFÀTFÀO��WP�nWXCNNCTÀPÀP�FGRQNCTC�[ÀßÀNOCMVC�
QNFWßWPW�I{TF�O�

�

àCáÀNCECM�VCTCH�MCTFGáNGT�CTCUÀPFCMK�DKTNKMVK��
;CNPÀ\�Ká�DKTNKßK�FGßKN��Ká�FÀáÀPFC�FC�DKTNKM��$W�FGX�
O�GUUGUG[K�U�TF�TGDKNOGM�KnKP��OCFFK�OCPGXK�
IÀRVC[À�QTCFCP�MCNFÀTOÀáVÀ�DCDC�{PEGFGP�

(N"met Arzık/Ak Altının A$ası-Hacı Ömer 
Sabancı’nın Hayatı)
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Man!salı’nın ç!zd!"! bu tablo da !ç açıcı 
görünmüyordu, ama 70’l! yılların bütününe 
bakıldı"ında her #eye ra"men sanay!le#me 
hamles!n!n sürdü"ü fark ed!l!yordu. Örne"!n 
1977’de sanay! üret!m!n!n yarısını özel sektör 
kar#ılamı#, yakla#ık 800 b!n k!#! !st!hdam 
ed!lm!#t!. $stanbul Sanay! Odası’nın yaptı"ı b!r 
ara#tırmanın ver!ler!ne göre, Türk!ye’n!n en 
büyük 100 kurulu#u arasında !lk sıraları kamu 
kurulu#ları kar#ılasa da 83 #!rket özel sektöre 
a!tt!. Dönem!n büyük hold!ngler!n!n yetm!#l! 
yıllar boyunca yaptıkları yatırıma bakıldı"ında 
da karanlık b!raz da olsa da"ılıyordu. Adını 
daha çok !n#aat alanında duyuran Tekfen 
Der!nce ve Ceyhan’da tes!s kuruyor, M!s 
Süt’le gıda sektörüne de g!r!yordu. 1972’de 
hold!ngle#me yoluna g!ren Borusan Sefaköy’de 
motor supapları ve supap aksesuarları üreten 
Supsan’ı ve Geml!k’te boru tes!sler!n! açıyor; 
daha çok yurtdı#ında, özell!kle de Kuzey 
Afr!ka ve Arap ülkeler!nde !n#aat !haleler! 
alan ENKA !se üç ayrı #!rketle çel!k yapıların 
b!le#enler!, hafr!yat ve zem!n mühend!sl!"! 
!le kazık çakma alanlarına yatırım yapıyordu. 
Ülker grubu !se bu hareketl!l!"e 1975’te 
Topkapı’da kurdu"u fabr!kayla eklen!yor, 
!lk kez b!sküv! dı#ındak! gıda ürünler!n!n 
üret!m!ne soyunuyordu.

1970’te tem!zl!k ka"ıtları üret!m! !ç!n $pek 
Ka"ıt’ı kuran Eczacıba#ı Yakacık’ta kaynak 
elektrodları, Bozüyük’te seram!k gereçler! 
üreterek yoluna devam ed!yor, 1978’de bu 
yatırımlarına $ntema’yı ekl!yordu. 1967’de 
Arçel!k’! Gebze-Çayırova’ya ta#ıyarak 
$stanbul’u sanay!n!n a"ırlı"ından kurtarmak 
adına !lk adımı atan Koç Hold!ng !se 70’ler! 
buzdolabı, çama#ır mak!nes!, elektr!k 
süpürges!, kl!ma, gaz sobası üret!mler!n! 
çe#!tlend!rerek kar#ılıyor, emaye küvet, c!la 
mak!nes!, telev!zyon, kompresör, termos!fon, 
aud!o ve v!deo kaset! !le fırın üret!m!ne de el 
atıyordu. Serv!s a"ını gen!#letmeye de öncel!k 
veren Koç, yen! b!r Arçel!k fabr!kası yatırımı 
!ç!n de Esk!#eh!r’! seç!yordu. 

Sabancı da b!rb!r! ardına kurdu"u 
#!rketlerle 70’l! yılların bulanık havasını 
renklend!r!yordu: P!lsa, Teksa, Ç!msa, Exsa, 
Akkardansa, Yünsa, Kordsa, L!sa, Lassa, 
B!msa, Ç!pa#, Türk Ph!l!ps… 1970’ler!n 
ortasında, #!rket yönet!m!ne gelen Turgut 
Özal’ın öner!s!yle hem kurucusu oldu"u 
Akbank Genel Merkez!’n! hem de Sabancı 
Hold!ng merkez!n! $stanbul’a ta#ıyan Sakıp 
Sabancı gelece"!n rotasını artık Adana’dan 
de"!l, $stanbul’dan ç!zmeye karar ver!yordu. 

S!yas! !st!krarsızlı"ın ve hızını kesse de hala 
etk!s!n! sürdüren petrol kr!z!n!n ortasında 
hala yatırım yapab!lmek b!r muc!ze g!b! 
görünüyordu. Bu muc!zen!n ardında 
sanay!c!ler!n g!r!#!mc! ruhları kadar Dünya 
Bankası’ndan aldıkları kred! de etk!l!yd!. 
Banka hemen hemen h!çb!r sanay!c!y! ger! 
çev!rm!yor, gelecek gördü"ü yatırımları 
destekl!yordu. Bununla kalmıyor, sanay!c!ler 
yatırımlarını sürdüreb!lmek !ç!n r!sk! göze 
alıyor, karaborsadan döv!z transfer! yapıyordu. 
Karaborsadan resm! kurun neredeyse yüzde 
30’undan fazlasıyla bulunan döv!z, !thalat 
yapılacak #!rkete gönder!l!yor, bazen !k! üç 
yılı bulan süreden sonra Merkez Bankası’ndan 
döv!z sa"lanırsa aynı #!rkete !let!l!yordu. Daha 
ba#ında yapılan anla#ma gere"! kar#ı #!rket 
!k!nc! kez aldı"ı parayı !ade ed!yordu, ama 
aradak! fark sanay!c!n!n sermayes!nden çıkmı# 
oluyordu.  70’l! yıllarda neredeyse sıradan b!r 
hal alan bu uygulamanın adı “ç!& ödeme”yd!.

Sanay!c!n!n önüne d!k!len b!r engel de özell!kle 
MC hükümetler! dönem!nde, ekonom!ye 
bakı#ta da ya#anan ç!& ba#lılıktı. Hükümet!n 
b!r orta"ı sanay!c!ye “yen! yatırımlar yapın” 
derken d!"er orta"ı yabancı sermayeye 
kar#ı çıkıyordu. Borusan Hold!ng yabancı 
b!r ortakla boru üret!m!n! çe#!tlend!rmek 
!sted!"!nde, bunun !ç!n de sermaye artırımı 
gerekt!"!nde “hayır” kar#ılı"ı alıyordu. Cümbü# 
üreten Zeynel Ab!d!n Cümbü# de, Yamaha’dan 
aldı"ı ortaklık tekl!f!n! y!ne hükümet orta"ı 
part!n!n yabancı sermayeye kar#ı olması 
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neden!yle ger! çev!rmek zorunda kalıyordu. 
Bazen fırsatlar da kaçırılmıyor de"!ld!, ya 
teknoloj! yeters!z kalıyordu ya da sermaye. 
Ahmet Naz!f Zorlu’nun sanay!c!l!"!n!n !lk 
yıllarında ya#adı"ı heyecan ve hayal kırıklı"ı 
da !#te böyle b!r kaçan fırsata da!rd!. Sözü 
#!md! Zorlu’ya bırakalım:

“Türk!ye’de kad!fe yatak örtüsü üret!lm!yor, 
Kıbrıs’tan, Sur!ye’den, Irak’tan gel!yordu. B!r 
$talya seyahat!mde mak!neler! görüp aldım ve 
$stanbul’a get!rt!p üretmeye ba#ladım. Ürün 
hem !ç pazarda tutundu hem de !hracatta. 
Irak’tan dört m!lyon dolarlık, yüz b!n adet 
ürün !sted!ler, ama o kadar kapas!tem!z yoktu, 
veremed!k. Sadece b!z de"!l, Türk!ye o zaman 
bu kadar kapas!tel! de"!ld!. 

H!ç unutmuyorum, 1974’te de !lk empr!me 
nevres!m! yapmı#tık. B!r!ler! Beyo"lu’nda 
ma"azada görmü#, be"enm!#, almak !sted!. Ne 
kadar !sted!kler!n! sordum, ‘15 m!lyon metre’ 
ded!ler. Çok büyük b!r s!par!# ve paraydı. 

Heyecanla ko#a ko#a fabr!kaya g!tt!m, t!caret 
müdürüne s!par!#! söyled!m. Adam el!ndek! 
kalem! masaya attı, ‘fabr!kayı ba"lasam bu malı 
!k! üç senede dokuyamam’ ded!. Bunu duyunca 
moral!m de, umutlarım da b!r anda söndü.” 

Elbette yatırımlar yukarıda sıraladıklarımızla 
sınırlı de"!ld!. Döv!z ve elektr!k sıkıntısına 
ra"men !r!l! ufaklı tes!sler kuruluyor, yan 
sanay! gel!#!yor, daha çok fason üret!m de 
olsa mak!neler !#l!yordu. Hükümetten umut 
kes!lm!#, #!rketler!n sıkıntılarını çözmek 
$stanbul Sanay! Odası’na kalmı#tı. Orhan 
Dem!rta#’la b!rl!kte ba#kan vek!ll!"! görev!n! 
yürüten Al! Co#kun o sıkıntılardan b!r!n! #öyle 
anlatacaktı:

“Ac!l !ht!yaçlar !ç!n oldu"u kadar yedek 
parça veya ara mal !thalatı !ç!n b!le döv!z 
bulunamayan b!r dönemd!. B!r kararnameyle 
el!nde !hracat döv!z! olan b!r!n!n kend!s! 
!le üret!m ba"ı olan b!r f!rmaya bu döv!z! 
aktarab!lmes!ne !z!n ver!lm!#t!. H!ç unutmam, 

Halk zamlara 
ra$men 

saatlerce tüp  
kuyruklarında 

bekl"yordu.
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ba"ırsaktan yapılan, kat küt den!len amel!yatta 
kullanılan d!k!# !pl!"!n! üreten f!rmanın 
ara mala !ht!yacı vardı, ama döv!z! yoktu ve 
üret!m! durmu#tu. Döv!z! olan b!r!yle de 
!l!#k! kuramıyordu. B!ze müracaat ett!. Ben 
de o zaman ö"rend!m, bu !p!n Türk!ye’de 
üret!ld!"!n!. Ne yapab!lece"!m!z! dü#ünürken 
zanned!yorum Orhan Dem!rta# ‘sen bu !p!n 
!malatında tem!zl!k malzemes! kullanmıyor 
musun’ d!ye sordu. Kullanıyormu# ve 
Evyap’tan alıyormu#. Bunun üzer!ne Evyap’la 
ba"lantı kurduk ve onun döv!z!n! amel!yat !p! 
üreten k!#!ye devrett!k. 

B!z o yıllarda böyle sıkıntılı dönemler ya#adık. 
Döv!z kapas!te raporlarına göre tahs!s 
ver!l!yordu, b!r!ler! de kapas!te raporlarında 
!ht!yaçlarını yüksek tesp!t ett!r!yordu. Bunu 
saptayınca döv!z! f!!l! hesaplara göre tesp!t 
etmeye ba#ladık. Talep geld!"!nde ‘geçen yılk! 
hesaplarını da get!r’ d!yor, üç k!#!l!k heyet 
bu hesapları !ncel!yordu. F!rma faturasız 
çalı#mı#sa o harcamaları gösterem!yor, yaptı"ı 
hatanın bedel!n! ödüyordu. Sonraları d!"er 
odalar da haksızlıkları önlemek !ç!n b!z! örnek 
aldılar.”

70’l! yıllara damgasını vuran b!r hamle de 
#!rketler!n halka açılması ve yurt dı#ında 
çalı#an !#ç!ler!n b!r!k!mler!yle yatırım 
yapmasıydı. Ba#ta Koç olmak üzere pek çok 
büyük #!rket halka açılmı#tı. Yurt dı#ında 
çalı#an !#ç!ler!n !lk yatırımı !se 1966’da 2300 
h!ssedarlı Türksan’la gerçekle#m!#, bunu 
plast!k torba üreten $#b!r Hold!ng !zlem!#t!. 
1973-78 yılları arasında !#ç! #!rketler!n!n sayısı 
183’e çıksa da tes!sler! yanlı# yere kurmaları, 
profesyonel !#letme anlayı#ını sa"layamamaları 
g!b! nedenlerle !lerleme sa"lanamamı#tı. 
$#ç!ler!n geld!kler! bölgeler!n kalkınmasına 
katkıda bulunma ve sanay!le#mey! hızlandırma 
g!b! !y! n!yetler! #!rketler!n sadece yüzde 20’s!n! 
ayakta tutmaya yetm!#t!. 

$stanbul’da sanay!c! olmak zordu, ama 
zorluklar Anadolu’nun !çler!ne g!rd!kçe daha 

70’lerde onca 
olumsuzlu$a  
ra$men üret"m 
sürüyordu. (Borusan 
Pend"k Fabr"kası)
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da artıyor, ama sanay!le#me hedef!nden 
vazgeç!lm!yordu. Konya, Kayser!, Gaz!antep, 
Esk!#eh!r g!b! kentlerde !r!l! ufaklı 
fabr!kalar kuruluyor, onunla b!rl!kte meslek 
örgütler!, organ!ze sanay! bölgeler! !n#a 
ed!l!yordu. Esk!#eh!r fabr!kalarıyla oldu"u 
kadar ün!vers!tes!yle b!r adım daha önde 
görünüyordu. Dönem!n Esk!#eh!r Sanay! 
Odası Ba#kanı Mümtaz Zeyt!no"lu, Esk!#eh!rl! 
sanay!c!lere yaptı"ı konu#mada hem zorluklara 
d!kkat çek!yor, hem de “E"er gel!#mek 
!st!yorsak, kalkınmak !st!yorsak (!stememem!z 
olanaksız), olanca gücümüzle sanay!le#meye 
çalı#malıyız, olanaklarımızı, kaynaklarımızı 
sanay!le#mede yo"unla#tırmalıyız.” d!yordu. 
“Yalnız sanay!le#me !le nereye, nelere 
ula#mak !sted!"!m!z! h!ç unutmamalı, e"er 
sanay!le#men!n g!dece"!m!z noktadan sapan 
yolları, ger! döndüren yonca yaprakları varsa, 
!lk anda ne kadar aydınlık, ne kadar zorunlu 
görünürlerse görünsünler, onları de"!l, g!tmek 
!sted!"!m!z noktaya götüren yolu !zlemel!y!z.”

���1%#-�-#4#4.#4+¨0#�
&1Þ47
Takv!mler 1978’! gösterd!"!nde sanay!c!ler 
son b!r gayretle ekonom!n!n nasıl düze 
çıkaca"ına da!r dü#ünceler!n! d!le get!r!yor, 
dı# borçların sek!z m!lyar doları a#tı"ını 
hatırlatarak hükümet! “kemer sıkma” pol!t!kası 
uygulamaya ça"ırıyordu. Ancak hükümet!n 
ekonom!n!n önünü açmak adına b!r hamle 
yapıp tüket!m ürünler!ne oldukça yüksek 
oranlarda zam yapması, ardından yüzde 33 
oranında devalüasyona g!tmes! de sorunları 
çözmed!. Ecev!t bu kez IMF’n!n kapısını çaldı 
ve b!r  “N!yet Mektubu” verd!. Mektubunda 
K$T’ler!n harcamalarının kısılaca"ı, fa!z 
oranlarının artırılaca"ı g!b! taahhütlerde 
bulunuyordu, ama IMF’! !nandıramadı. IMF 
Türk!ye Masası D!rektörü Charles Woodward 
“Türk!ye bu pol!t!kalarla h!çb!r yere varamaz.” 
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dese de Ecev!t üm!d!n! kesmed!. Sonunda 
IMF tarafından Türk L!rası’nın de"er!n! 
dolar ve d!"er döv!zler kar#ısında yüzde 
75 oranında dü#üren paket onaylandı. 
Paket Türk!ye’ye OECD kapsamında 1.756 
m!lyon dolar kred! yardımını ve 20 m!lyar 
dolara ula#an dı# borcun üç m!lyar dolarını 
ertelemey! de öngörüyordu. Ecev!t pakete 
güvenerek ekonom!dek! karamsarlık 
dönem!n!n b!tt!"!n! söylese de, sanay!c!ler 
!kna olmu#a benzem!yordu, çünkü hazırlanan 
Dördüncü Be# Yıllık Plan’da da öncel!k kamu 
yatırımlarına tanınmı#tı. Zaten plan s!yas! 
!st!krarsızlık neden!yle uygulanamayacak ve 
rafa kaldırılacaktı.

%!ddet! durdurmakta da yeters!z görülüyordu 
Ecev!t hükümet!. Kahramanmara# 
Katl!amı’nın ya#andı"ı 1978’te can kaybı 900’e 
çıkmı#, aynı yıl savcı yardımcısı Do"an Öz, 
Doçent Bedrett!n Cömert, Profesör Bedr! 
Karafak!o"lu, MHP $stanbul $l Ba#kanı Recep 
Ha#atlı öldürülmü#, Server Tan!ll! yaralı 
kurtuldu"u saldırıda bacaklarını kullanma 
yet!s!n! y!t!rm!#t!. 7 T$P’l! ö"renc!n!n 
öldürülmes! korku ve ted!rg!nl!"! daha 
da arttırmı#tı. Grevler!n de ardı arkası 
kes!lm!yordu, 75 !#yer!nde 25 b!n !#ç!y! 
kapsayan grev ve lokavtlar gündemdeyd!. 
MESS ve Maden-$# arasındak! grev ve lokavt 
kararı !se neredeyse bütün maden! e#ya 
sanay! !#kolunu etk!s! altına almı#tı. Sonunda 
sanay!c!ler Ecev!t hükümet!nden duydukları 
ho#nutsuzlu"u gazete !lanlarıyla kamuoyuna 
duyurma yoluna g!tt!. “Gerçekç! çıkı# 
yolu”, “Ulus bekl!yor”, “Yoklu"u payla#mak 
mı? Bollu"u sa"lamak mı?”, “Refahın ve 
hürr!yetler!n dü#manı: En'asyon” ba#lıklı 
!lanlarda hükümet uygulamaları ele#t!r!l!yor, 
sanay!c!lerle hükümet arasında zaten !ncelm!# 
olan !p tümüyle kopuyordu. Ecev!t !lanları 
kend!s!n! !kt!dardan dü#ürme planı olarak 
de"erlend!r!yor, oldukça sert yanıt ver!yordu. 
$lanlarda !mzası bulunan örgüt TÜS$AD’tı, 
$stanbul Sanay! Odası !se daha sak!n b!r üslup 

kullanıyor, Ba#kan Nurullah Gezg!n Ecev!t’!n 
sanay!c!ler !ç!n kullandı"ı “sömürücü” 
g!b! sıfatlardan duydukları üzüntüyü d!le 
get!rmekle yet!n!yordu. 

S!yas!lerle sanay!c!ler arasında bu ger!l!m 
ya#anırken dünyada ve Türk!ye’de !k!nc! b!r 
petrol kr!z! ba# gösterd!. $lk kr!zde aldı"ı dı# 
borçlarla petrol f!yatlarındak! artı#ı sübvanse 
eden, bu sayede de üret!m!n sürmes!n! ve 
büyüme oranlarının artmasını sa"layan 
Türk!ye #!md! daha da zor durumdaydı. 
Bunalım g!tt!kçe der!nle#!yordu ve mevcut 
ekonom!k s!stemle artık yol alınamayaca"ı 
ortadaydı. Böyles! b!r ortamda 14 Ek!m 
1979’da be# !lde yapılan m!lletvek!l! ara 
seç!m! !le Cumhur!yet Senatosu’nun yen!leme 
seç!mler! Ecev!t hükümet!n!n sonunun da !lanı 
oldu. AP’n!n 50 üyel! senatonun 33 koltu"unu 
alması üzer!ne CHP hükümet! !st!fa ett!, 
yen! hükümet! kurma görev! !se Dem!rel’e 



!STANBUL SANAY! TAR!H!               199

'-101/â0â0�&'�612.7/70�&#�%#0�)g8'0.âÞâ�;1-����������

ver!ld!. Dem!rel’!n ba#bakanlık koltu"unda 
kurdu"u !lk cümleler Ecev!t hükümet!ne 
ele#t!r! yüklüydü, !kt!darları dönem!nde 
Türk!ye’y! be# sente mahkûm ett!kler!n! 
söylüyor, sonra da  “B!z sıkıntıları devraldık. 
Sıkıntılar b!z! hükümet yaptı. Türk!ye’n!n 
çıkmazda oldu"una h!çb!r zaman !nanmadım, 
!nanmıyorum” d!yordu.

Ekonom! yazarı Osman Ulagay’a göre 
Dem!rel’!n !kt!dara gelmes! sanay!c!ler! 
rahatlatmı#tı, Dem!rel’!n DPT Müste#arlı"ı’na 
atadı"ı Turgut Özal’la hazırlayaca"ı ekonom!k 
programın sorunları çözece"!ne !nanılıyordu. 
Özal hemen kolları sıvamı#, kafasında uzun 
zamandır yer eden dü#ünceler! b!r programa 
yerle#t!rmeye çalı#ıyordu. 

Tam da o günlerde $stanbul Sanay! Odası 
yönet!c!ler!nden Orhan Dem!rta#’ın telefonu 
çaldı. Ba#bakanlıktan aranıyordu ve ertes! gün 

Ankara’da olması gerekt!"!, Turgut Özal’ın 
kend!s!yle görü#mek !sted!"! söylen!yordu. 
Dem!rta# yola çıkmaya hazırlanırken yönet!m! 
payla#tıkları Al! Co#kun’dan geld! bu kez 
telefon, ertes! gün Ankara’da olaca"ını, görev! 
kend!s!n!n üstlenmes! gerekt!"!n! anlattı. $k! 
arkada#ın Turgut Özal’ın !k!s!ne de aynı gün 
ve saatte randevu verd!"!n! anlamaları uzun 
sürmed!. Ger!s!n! Dem!rta#’ın anlattıklarından 
d!nleyel!m:

“Yanımıza %aban Bey’! de (Kocatopçu) alarak 
Ankara’ya g!tt!k, Turgut Bey’!n huzuruna 
çıktık. B!ze ‘buraya hem Devlet Planlama 
Müste#arı hem Ba#bakanlık Müste#arı olarak 
atandım, ama #u b!rkaç gün !çer!s!nde 
gördüm k! devlet!n her tarafı tıkanmı# kalmı#.’ 
ded!, ‘#!md! ben doları 47 l!radan 100 l!raya 
çıkartıyorum. Özel sektör bu hareket! nasıl 
kaldırır, ne olur, bunu danı#mak !ç!n s!z! 
ça"ırdım.’ Kend!s!nden b!ze b!r ha&a-on gün 
müsaade vermes!n! !sted!k, ara#tırmalarımızı 
yapıp öyle b!r cevap verece"!m!z! söyled!k. ‘Ne 
b!r ha&ası,’ ded!, ‘Bunu b!rkaç k!#! dı#ında h!ç 
k!mse, Mal!ye Bakanı b!le b!lm!yor. $stanbul’a 
f!lan g!tmek yok, bana bunun cevabını burada 
vereceks!n!z.’ B!ze b!r oda ayırdı, çalı#maya 
ba#ladık. El!m!zde h!çb!r done yoktu, bu 
yüzden arkada#larla haberle#!p konu#tuk. 
Bana ‘sen ne dü#ünüyorsun’ ded!ler, ‘ben!m 
cevabım kolay’ kar#ılı"ını verd!m ‘73-74 l!ra 
dü#ünüyorum.’ Bu rakamı nereden çıkardı"ımı 
sordular. ‘47 l!ra artı 100 l!ra 147 l!ra, 147’n!n 
yarısı da 73.5 l!ra yapar’ ded!m. Çünkü 
Anadolu t!caret!nde #öyle b!r tekerleme vardır: 
‘b!r malı bedel!n! b!lm!yorsanız yarısını ver!n’ 
derler. Ben de ‘b!r malın bedel!n! b!lmed!"!me 
göre f!yatın yarısını ver!yorum’ ded!m. Ve 24 
Ocak Kararları bu rakamla ba"landı.” 

Dem!rel hükümet!n! 24 Ocak Kararları’nı 
hazırlamaya yönelten !se Ankara’ya gelen IMF 
heyet!yd!. Turgut Özal’la Kaya Erdem’!n de 
katıldı"ı Çankaya’dak! yemekte heyet üyeler! 
daha önceler! de defalarca !st!krar programı 
yapıldı"ını, ancak ba#arısızlıkla sonuçlandı"ını 

75 "#yer"nde 25 b"n  
"#ç"y" kapsayan grev  

ve lokavtlar  
gündemdeyd".
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hatırlattıktan sonra yen! hükümete b!r #ans 
tanımak !sted!kler!n! söyled!. Dem!rel’den b!r 
program hazırlamasını !steyen heyet b!r de 
yorumda bulundu: “Durum dü#ündü"ünüzden 
de çok daha kötü!” Bundan sonrasını kararlara 
Özal’la b!rl!kte !mza atan, gelece"!n Mal!ye 
Bakanı Kaya Erdem’den d!nleyel!m: 

“B!z derhal Turgut Bey !le beraber çalı#maya 
ba#ladık. Bazen ba#bakanlıkta, bazen Ankara 
%eker Fabr!kası’nda çalı#ıyorduk.  Özal alınan 
her kararı Dem!rel’e götürüyor ve onayını 
alıyor, ben de Mal!ye Bakanı $smet Sezg!n’le 
payla#ıyordum. 15-20 gün çalı#tık ve 25 Aralık’ta 
kararları tamamladık. Dem!rel 1 Ocak 1980’de 
kararların görü#ülece"!n! söyley!nce el yazısıyla 
dört dosya hal!ne get!rd!m, b!r! kend!m, d!"erler! 
Özal, Dem!rel ve Sezg!n !ç!n. Çünkü kararlar 
g!zl!yd!, ba#kaları tarafından duyulmaması 
gerek!yordu. Gal!ba 27 Aralık’tı askerler 
basına ‘muhtıra’ olarak yansıyan b!r mektup 
gönderd!. Dem!rel yen! hükümette oldu"unu 
söyleyerek ‘herhalde bu mektup Ecev!t’e a!tt!r’ 
ded!. Bu polem!k neden!yle kararlar 1 Ocak’ta 
görü#ülemed!.  B!z de Dem!rel’!n !zn!yle program 
hakkında askerlere, Kenan Evren dah!l, bütün üst 
kademeye b!r br!f!ng verd!k. 

24 Ocak kararlarının Bakanlar Kurulu’nda 
görü#üldü"ü gün b!z arkada#larla beraber 
Turgut Bey’!n ev!nde dı# t!caret rej!m!n! 
konu#uyorduk. Ba#bakan Turgut Bey’! ça"ırdı, 
g!tt!. B!r süre sonra da ben ça"rıldım. Dem!rel 
bakanlara h!taben ‘arkada#lar Türk!ye’n!n b!r 
ekonom!k !st!krar programına !ht!yacı var. Bunu 
hazırladılar ve b!z bugün, yeme"! de burada 
yemek suret!yle, ara vermeden bu kararları 
tamamlayaca"ız’ ded!. Sonra da bana döndü ve 
ba#lamamı !sted!. B!z anlattık, gece 24’e kadar 
çalı#arak kararları tamamladık.” 

Kaya Erdem’!n sözünü ett!"! mektup aslında 
Cumhurba#kanı Korutürk’e gönder!lm!#t!. 
Asker, ülkede ya#ananlardan özell!kle de 
“anar#!, terör ve bölücülük”ten yakınıyor, 
part!ler! m!ll! menfaatler! ön plana almaya 

ça"ırıyordu. Uyarı mektubundan sadece 22 
gün sonra Dem!rel’!n !ste"!yle Turgut Özal’ın 
hazırladı"ı ekonom!k kararlar kamuoyuna 
açıklandı. En'asyonu denet!m altına almayı, 
!çer!de arz talep denges!n!, dı#arıda ödemeler 
denges!n! sa"lamayı amaçlayan,  “24 Ocak 
Kararları” olarak tanımlanan kararlarda 
Türk!ye’n!n !thal !kames!nden !hracata yönel!k 
sanay!le#meye geçmes! öngörülüyordu. Ayrıca, 
Türk L!rası’nın gerçek de"er!ne uygun olarak 
!#lem görmes!, fa!z hadler!n!n p!yasadak! arz-
talebe göre ben!msenmes!, yüksek fa!z ve sıkı 
para pol!t!kalarıyla en'asyonun d!zg!nlenmes!, 
kamu !#letmeler!nde üret!len temel mallardak! 
sübvans!yonların kaldırılması, bu kurulu#ların 
karlı hale get!r!lmes!, kamu harcamalarının 
kısılması, bütçe açı"ının kapsamlı b!r verg! 
reformuyla kapatılması da karara ba"lanmı#tı. 

 

0'1.â$'4#.�'-101/â0â0�
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Türk!ye’n!n hem ekonom!s!nde hem s!yaset!nde 
yen! b!r döneme !#aret eden bu kararlar !çer!dek! 
sorunları çözeb!lmek kadar gel!#m!# ülkeler!n 
ekonom!k pol!t!kalarına uyum sa"lama 
çabasıydı da. Türk!ye hala !thal !kame yoluyla 
sanay!le#meye çalı#ırken dünya çoktan rotasını 
de"!#t!rm!#, sosyal devlet !lkes!n! ben!mseyen 
Keynesyen ekonom!den vazgeç!lm!#, M!lton 
Fr!edman’ın tems!l ett!"! neol!beral ekonom!ye 
geç!#!n adımları hızlanmı#tı. Son y!rm! yıldır 
ABD ekonom!s!ne yön veren Fr!edman’a göre 
esas olan serbest p!yasaydı ve ekonom!k olarak 
l!beral!zm! ben!mseyen ülkelerde özgürlükler 
ve demokras! kend!l!"!nden olu#ur ve ya#ardı. 
Fr!edman’ın dü#ünceler! artık sadece ABD’ye 
de"!l, dünyanın gel!#m!# ve pazarlarını 
gen!#letmek !steyen ülkeler!ne de rehberl!k 
ed!yor, ekonom! küreselle#meye do"ru g!d!yordu. 
Bu pol!t!kanın sıkı uygulayıcıları ABD’de Ronald 
Reagan, $ng!ltere’de !se Dem!r Leyd! olarak da 
anılan Margaret )atcher’dı. 
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$kt!darı $#ç! Part!s!’nden devralan )atcher’ın 
ekonom! pol!t!kasının esası devlet!n kenara 
çek!lerek p!yasayı serbest bırakmasıydı. Verg! 
oranlarını ve hükümet harcamalarını dü#üren, 
ba#bakanlı"ı dönem!nde verg! oranlarını ve 
hükümet harcamalarını dü#üren, en'asyonu 
ger!leten ve m!ll! gel!r! artıran )atcher, rotayı 
!malat sektöründen h!zmet sektörüne çev!rm!#, 
bu arada da !#s!zl!k büyük oranlarda yükselm!#t!. 
Fr!edman’ın danı#manlı"ını yaptı"ı Reagan 
da ekonom!de p!yasanın gücüne !nanıyordu. 
Devlet f!yatlar üzer!ndek! kontrolünden 
vazgeçmel!, sermaye ve t!caret hareketler! serbest 

bırakılmalıydı. Öncel!k rekabetç! kalkınmanın 
olmalı, yatırımın artması !ç!n verg!ler 
!nd!r!lmel!yd!. Ayrıca kamuya a!t yatırımlar da  
özelle#t!r!lmel!yd!. Para pol!t!kasını önceleyen, 
merkez bankalarının para arzı üzer!nde kontrol 
yetk!s!ne güvenen bu ekonom!k s!stem!n 
adı “monetar!st” ekonom!yd! ve kısa sürede 
Türk!ye’y! de etk!s! altına alacaktı.  

Bu g!d!#e ayak uydurma adına 24 Ocak 
kararlarını alan dönem!n s!yas! kadrosu 
dey!m yer!ndeyse, “kend! aya"ına sıktı"ının” 
farkındaydı. Ba#bakan Dem!rel ele#t!r!lere #u 
kar#ılı"ı ver!yordu:

Turgut Özal 
24 Ocak Kararları 
ar"fes"nde...
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“Dünyanın hang! memleket! bu duruma 
dü#se alınacak tedb!rler bunlardır. Onun !ç!n 
sev!ml! olmadı"ını b!ld!"!m!z, ama ülkey! 
karanlık ufuklardan aydınlık ufuklara götürecek 
olan çareler! aramayı ve onları uygulamaya 
koymayı m!llet!m!ze vatan borcu saydık… Bu 
tedb!rler! alırsak altımızdak! sandalye g!der 
d!ye b!r kaygımız yoktur. Hükümet olmak 
umurumuzda de"!ld!r. Türk!ye hükümetten ve 
s!yasal part!lerden önde gel!r. Ülkem!z!n !ç!nde 
bulundu"u #artlardan çıkması hükümetten önce 
gel!r… Güçlend!rmeye çalı#tı"ım ben!m s!yas! 
kadrom de"!l, Türk!ye’d!r.” 

Kararlar toplumsal muhalefet!n ve sa"-sol 
çatı#masının günde neredeyse y!rm! k!#!n!n 
ya#amını y!t!rmes!ne yol açtı"ı b!r zaman 
d!l!m!nde açıklanmı#tı. Tepk!ler de gec!kmed!, 
!#ç!ler, memurlar b!r kez daha soka"a döküldü. 

$# dünyası da 24 Ocak kararlarını temk!nl! 
kar#ılamı#tı. Evet, hükümet cesur davranmı#, 
serbest p!yasa kurallarına uygun kararlar 
almı#tı, ama sorun bu kararların ad!l uygulanıp 
uygulanamayaca"ıydı. K$T’ler ne olacaktı, döv!z 
sıkıntısı nasıl a#ılacaktı, !hracata yönel!k üret!m 
nasıl gerçekle#ecekt!? $# dünyası ekonom!y! 
tepeden tırna"a de"!#t!ren bu kararlara uyum 
sa"layab!lecek m!yd!? 

Bu sorulara !lk yanıt kararların hemen ardından 
kamu kes!m!n!n transferler!n!n resmen 
durdurulması ve kurumların !ncelemeye 
alınmasıyla geld!. Ancak kararların ba#arılı 
olab!lmes! !ç!n yurt dı#ından öneml! boyutlara 
varan kred! sa"lanması ve bazı borçların 
ertelenmes! zorunluydu. O yıl OECD ülkeler!ne 
b!r m!lyar dolar borç ödemes! gereken s!yas! 
!kt!darın olab!lecek her ülkeye ve kurulu#a 
ba#vurarak yen! döv!z kaynakları yaratmaktan 
ba#ka çares! yok g!b!yd!. Özal aynı yılın 
%ubat ayında ABD’ye hareket edecek, Dünya 
Bankası’ndan 300 m!lyon dolarlık “Yapısal 
Uyum Kred!s!” !steyecekt!. E"er bu kred! 
ver!l!rse Türk!ye dı#arıdan yoklu"u çek!len ve 
üret!m! aksatan malları get!rme olana"ına sah!p 

olacak ve öneml! ölçüde rahatlayacaktı. Aslında 
Dünya Bankası’nın uygulamasında böyle b!r 
kred! yoktu. Bu kred!y! Türk!ye önerm!#, hatta 
mektubun tasla"ını da Türk!ye önerm!#, Dünya 
Bankası Yönet!m Kurulu da kabul etm!#t!. O 
güne kadar Uzak Do"u ve Afr!ka ülkeler!ne bu 
tür kred!ler ver!l!rse kullanım kolaylı"ı neden!yle 
asker! d!ktatörler!n bu kaynakları kend! 
!kt!darlarını pek!#t!rmek !ç!n kullanacakları, 
yapısal reformlar yapmayacaklarını dü#ünen 
Dünya Bankası yetk!l!ler!n!n görü#ünü 
de"!#t!ren de Türk!ye olmu#tu. Özal’ın güvence 
mektubu Dünya Bankası yetk!l!ler!n!n 
!sted!"! “c!dd! taahhüttü” ve sadece Türk!ye’y! 
kapsamıyor, Dünya Bankası’nın l!teratürüne 
g!r!yor, Türk!ye de bu kred!y! kullanan !lk ülke 
oluyordu.   

Özal, 7 %ubat 1980 tar!hl! güvence mektubunda 
Türk!ye’de geçm!# yıllarda yapılan ekonom!k 
uygulamaların terk ed!ld!"!n!, Dem!rel 
hükümet!n!n ekonom!n!n yapısını de"!#t!rd!"!n!, 
sorunların bundan sonra yen! b!r ekonom!k 
yakla#ımla ele alınaca"ını, ekonom!de planlama 
ve !dar! kontroller yer!ne serbest rekabet 
ve p!yasa ko#ullarının egemen olaca"ını 
vurguluyordu. Ayrıca Türk sanay! bundan sonra 
kotalarla korunmayacak, Türk parasının yabancı 
paralar kar#ısındak! de"er! zamanında ve yeterl! 
düzeyde ayarlanacaktı. 

Mektup bununla kalmıyor, Türk ekonom!s!n!n 
tüm denet!m!n!n, kurumla !#b!rl!"!ne g!den 
bütün ülkelerde oldu"u g!b! Dünya Bankası’na 
devred!lece"!n! vaat ed!yordu. Buna göre Türk 
hükümet! alaca"ı her ekonom!k karardan önce 
Dünya Bankası’na haber verecek ve kurulu#un 
onayını alacaktı. Yapılacak dı# alımlar, programa 
alınacak yen! yatırımlar önceden Dünya 
Bankası’na b!ld!r!l!rken, bu kurulu#un !stemed!"! 
yatırım projeler! programdan çıkarılacaktı. 
Türk!ye artık bankanın onaylamadı"ı sanay! 
dallarında yatırım yapamayaca"ı g!b!, geçm!# 
yıllarda uygulanan ekonom!k pol!t!kalara 
yen!den dönülmeyece"! konusunda kes!n 
güvence verecekt!. 
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Gel!n #!md!, Türk!ye’n!n her alanda yabancı 
sermayeye açıldı"ı ve özel sektöre a"ırlık 
ver!lece"!n! de açıklayan mektubun özet!n! b!r 
de Özal’ın kalem!nden okuyalım:

 “Ocak 1980’de !lan ett!"!m!z programdak! temel 
pol!t!ka ve amaçları ve get!rd!"! de"!#!kl!kler! 
gelecekte kararlı b!r b!ç!mde uygulayaca"ız ve 
felsefem!z!n altında yatan yapısal de"!#!kl!kler! 
get!rece"!z. Bu program geçm!#tek! ekonom!k 
pol!t!kaların terk ed!lmes! anlamına 
gelmekted!r. Hükümet!m!n, ekonom!y! yen!den 
yönlend!rmeye !l!#k!n olarak bel!rled!"! temel 
pol!t!ka hede'er! #unlardır:

M!kro düzeye kadar !nen ekonom!k planlamaya 
dayanmak ve planlanan hede'ere !dar! 
kontrollerle varmak g!b! uygulamalara son 
ver!lmel! ve bunun yer!ne serbest p!yasa 
mekan!zmasına daha büyük oranda dayanacak 
b!r ortam gel!#t!r!lmel!d!r.

Bugünkü ko#ullarda en'asyonu yava#latmak, 
yüksek kalkınma hızı sa"lamaktan daha 
öneml! ve öncel!kl!d!r. Kalkınma pol!t!kamızın 
dayana"ı, paramızın kurunu do"ru saptamak 
ve etk!n b!r kur pol!t!kası uygulamak olmalıdır. 
K$T sektöründe, bu kurulu#ları bütçeye yük 
olmaktan, yatırım programlarını da en'asyonun 
temel nedenler!nden b!r! olmaktan kurtaracak 
reformlara !ht!yaç vardır.

Devletç!l!kten uzak yen! uygulamalar, temel 
pol!t!ka olarak bel!rlenm!#t!r. Amacımız 
!dar! kararlara de"!l, serbest pazar güçler!ne 

dayanmak, özel sektörü te#v!k etmek ve aynı 
zamanda Türk!ye’y! sanay!, tarım ve petrol 
alanlarında yabancı sermayeye açmaktır.

Bu mektup, hükümet!m!z!n yen! pol!t!ka 
hede'er!n!n gerekl!l!"!n!

özetlemekted!r. Bunlar orta vadede Türk 
ekonom!s!nde yapılması zorunlu olan yapısal 
de"!#!kl!kler !ç!n ortaya konulmu#tur. Böylece 
Türk!ye, sa"lıklı ve sürekl! b!r ekonom!k 
büyüme sa"layab!lecekt!r. Hükümet, 
programın ba#arıya ula#ması !ç!n her türlü ek 
önlem! almaya kararlıdır. Bu temel hede'ere 
ula#ab!lmek !ç!n Dünya Bankası da dah!l 

uluslararası f!nansman kurulu#ları ve t!car! 
bankaların hem proje, hem de ek program 
kred!ler!nden olu#acak sürekl! destek ve 
yardımlara güven!yoruz…”

Hükümet, 1 Temmuz 1980’de aldı"ı b!r kararla 
kısm! fa!z serbestl!"!n!n kapısını aralayarak 
ekonom!de yen! b!r yapılanma konusunda ne 
kadar kararlı oldu"unu gösterd!, ancak sokaklar 
hala herkes !ç!n karanlık ve tehd!t doluydu. 
MHP Genel Ba#kan Yardımcısı Gün Sazak, 
esk! ba#bakanlardan N!hat Er!m, esk! D$SK 
Genel Ba#kanı Kemal Türkler su!kasta kurban 
g!tm!#t!. 1980 yılının Eylül’üne kadar da on 
b!n!n üzer!nde eylemde !k! b!n k!#! ya#amını 
y!t!recekt!. 

Bu alacakaranlık ku#a"ı 12 Eylül 1980 sabahı 
b!tecek, o gün yakla#ık 45 m!lyon k!#! yen! b!r 
Türk!ye’ye uyanacaktı. 
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����¨NGT�â51��[GUK�UCPC[KEKNGT�KnKP�KNM�FGHC�DKT�6�TM�
JG[GVKPKP�cKP¨G�IKVVKßK��6�TMK[G¨PKP�IGNKáOGMVG�QNCP�
FGßKN��C\�IGNKáOKá��NMGNGT�CTCUÀPFC�UC[ÀNFÀßÀ��GNGMVTKßKP�
JCNC�UQTWP�QNFWßW��GP�D�[�M�����UCPC[K�MWTWNWáWPFC�
'TGßNK�&GOKTnGNKM¨KP�KNM�UÀTCFC�[GT�CNFÀßÀ��UQPTCNCTÀ�
âRTCá¨NC�[CTÀáVÀßÀ��RGVTQN�MTK\K�MCTáÀUÀPFC�MWO�XG�VCáVCP�
[CMÀV�MC[PCßÀ�[CTCVOCPÀP�VGMPQNQLKUKPKP�CTCPFÀßÀ��#'6�
6�TMK[G�KNKáMKNGTKPKP�UÀM�UÀM�I�PFGOG�QVWTFWßW�DKT�F{PGO��
����¨FG�IGNKáGP�UCPC[K[NG�DKTNKMVG�GP�D�[�M�UCPC[K�MWTWNWáW�
UC[ÀUÀ�FC����¨G�nÀMCTÀNÀ[QT��

â51�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCPÀ�0WTWNNCJ�)G\IKP�
-CUÀO�������
5CPC[K�&GTIKUK¨PFG�F{PGOK�á{[NG�CMVCTÀ[QT�

¥$Q\WM�QNCP�GMQPQOKM�[CRÀ�XG�F�\GP��{PEGNKMNG�DW�MWáMW�XG�
DGMNG[KáNGTKP�QNWOUW\�GVMKUK�KNG�GPHNCU[QP�KnKPFG�FWTIWPNWM�F{PGOKPG�IKTOKáVKT��;GPK�J�M�OGV�D�[�M�
DKT�[CPÀNIÀ�KNG�[ÀNNCTÀP�DKTKMKOK�UQPWEW�DQ\WM�GMQPQOKM�F�\GPK������[ÀNÀ�KnKPFG�F�\GNVOG�F�á�PEGUKPG�
MCRÀNCTCM�KUVKMTCT�{PNGONGTK�CFÀ�KNG�CEGNGEK�DKTVCMÀO�MCTCTNCT�CNOÀáVÀT��;CROCM�\QTWPNWNWßWPFC�MCNFÀßÀ�
FGXCN�CU[QP��CEGNG�KNG�JC\ÀTNCPOÀá�XGTIK�[CUCNCTÀ�XG�RCTC�MTGFK�RQNKVKMCUÀ��Ká�CNGOKPFGMK�FWTIWPNWßWP�
FKßGT�{PGONK�GVMGPNGTK�QNCTCM�GMQPQOK[K�[Q\NCáVÀTOÀáVÀT��)GTGMNK�F{XK\�UCßNCPOCFCP��UCPC[KEKNGTKP�OCN�
OWMCDKNK�XG�MCDWN�MTGFKUK�[QNW�KNG�KVJCN�IGTGMUKPOGNGTKPK�MÀUOGP�MCTáÀNC[CP�QNCPCMNCT�MÀUÀVNCPOÀá�XG�
6�TM�UCPC[KUKPFG�FWTCP�[CVÀTÀO�XG�C\CNCP��TGVKO�RCJCNÀNÀßÀP�XG�KáUK\NKßKP�DKT�DCáMC�PGFGPK�QNOWáVWT��
â51�;{PGVKO�-WTWNW�DW�QNWOUW\�MQáWNNCT�MCTáÀUÀPFC�{PEG�W\WP�[ÀNNCT�OWJCNGHGVVG�MCNOÀá�XG�DKTnQM�
PGFGPNGTNG�Ká�CNGOK�KNG�MCTáÀNÀMNÀ�KNKáMKNGT�MWTCOCOÀá�DKT�UK[CUK�RCTVKPKP�CßÀTNÀM�VCáÀFÀßÀ�J�M�OGVNG�
FK[CNQI�MWTOCM�QNCPCßÀPÀ�DWNOWáVWT��

âUVCPDWN�5CPC[K�1FCUÀ¨PÀP�J�M�OGV�KNG�DCáNCVVÀßÀ�DW�FK[CNQI�{\GN�UGMV{T�P�V�O�PG�[CPUÀOÀáVÀT��
$WI�P��âUTCKN¨KP�/ÀUÀTNC��cKP¨KP�,CRQP[C�KNG�QTVCM�I{T�áOGNGT�[CRVÀßÀ�DKT�F{PGOFG�{\GN�UGMV{T�
KNG�J�M�OGV�CTCUÀPFC�MCTáÀNÀMNÀ�I{T�áOGNGTG�FC[CNÀ�DKT�FK[CNQI�MWTWNOCUÀPÀ�W[ICT�XG�CMÀNEÀ�DKT�
[{PVGO�QNCTCM�I{TOGMVG[K\��;{PGVKO�MWTWNWOW\�DW�[{PVGOKP�DKT�{Nn�FG�UQOWV�UQPWnNCTÀPÀ�
CNOCMVCFÀT��$WI�P�âUVCPDWN�5CPC[K�1FCUÀ��J�M�OGVKP�GMQPQOKM�MQPWNCTFC�HKMKT�CNOC�IGTGßKPK�
FW[FWßW�DKT�OGUNGM�MWTWNWáWFWT��âJTCECVÀ�{\GPFKTKEK�{PNGONGTKP�UCRVCPOCUÀPFC��KNM�F{PGO�
F{XK\�VCJUKU�DGNIGNGTKPKP�CNVÀ�OKN[QPFCP����OKN[QP�FQNCTC�nÀMCTÀNOCUÀPFC��XGTIK�[CUCNCTÀPFCMK�
MWTWONCáOC[À�{PNG[GP�J�M�ONGTKP�FGßKáVKTKNOGUKPFG��VTCPUHGT�{PEGNKMNGTKPKP�UCRVCPOCUÀPFC��
KJTCECVnÀ�UCPC[KEKNGTG�MTGFKNK�KVJCNCV�UCßNCPOCUÀPFC��KJTCECV�VWVCTÀ�F{XK\KP�[�\FG���¨KPKP�/GTMG\�
$CPMCUÀ¨PC�IKVOGMUK\KP�MGPFK�IGTGMUKPOGNGTKPFG�MWNNCPCDKNOGUKPFG��IGnKEK�KVJCN�[{PGVOGNKßKPKP�
[GPKFGP�F�\GPNGPOGUKPFG��UCPC[K�DCMCPNÀßÀPEC�¥-CNKVG�XG�7[IWPNWM�$GNIGUK¦�W[IWNCOCUÀPÀP�DKT�[ÀN�
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GTVGNGPOGUKPFG�XG�PKJC[GV�MWT�HCTMNCTÀPÀP�DGNKTNK�DKT�VCTKJVGP�UQPTC�UCPC[KEK[G�[CPUÀVÀNOCOCUÀ�IKDK�
{PGONK�MQPWNCTFC�1FC¨OÀ\ÀP�GVMKP�DKT�TQN��QNOWáVWT�¦

��¨NK�[ÀNNCTÀP�DKT�DCáMC�CPNCVÀEÀUÀ�KUG�â51�/GENKU�$CáMCPÀ�âDTCJKO�$QFWT��$QFWT�5CPC[K�FGTIKUKPKP������
[ÀNÀ�#ßWUVQU�UC[ÀUÀPFC�{\GVNG�á{[NG�FK[QT�

¥)GPn�6�TM�UCPC[KUKPKP�MÀUC�U�TGFG�UCßNCFÀßÀ�FÀá�KVKDCTÀ�{\GNNKMNG�UQP�����[ÀNFÀT�KnKPG�F�áO�á�QNFWßW�
FÀá�{FGOG�\QTNWMNCTÀ�PGFGPK�KNG�{PGONK�{Nn�FG�\GFGNGPOKáVKT��5QP�[ÀNNCTFC�UCPC[K�nCTMÀPÀP�F{POGUKPFG�
D�[�M�MCVMÀUÀ�QNCP��OCN�XG�XGUCKM�
DGNIG��OWMCDKNK�KVJCNCVVCP�MC[PCMNCPCP�FÀá�DQTnNCTÀP�{\GNNKMNG�
{FGPOGOGUK�XG[C�MCTáÀNÀMNÀ�GTVGNGPOGOGUK�UCPC[KEKOK\KP�XG�FQNC[ÀUÀ[NC�FGXNGVKOK\KP�FÀá�KVKDCTÀ�
CnÀUÀPFCP�{PGOKPK�IKFGTGM�CTVÀTCP�DKT�UQTWP�JCNKPG�IGNOKáVKT��f\GNNKMVG�6�TM�UCPC[KEKUKPKP�XG��NMGOK\G�
[CVÀTÀO�OCNÀ�XG�JCOOCFFG�I{PFGTOKá�QNCP�[CDCPEÀ�HKTOCNCTÀP�UÀTVÀPFC�MCNCP�XG�DW�HKTOCNCTÀ�JGT�
IGnGP�I�P�D�[�M�OCFFK�\QTNWMNCT�KnKPG�KVGP�DW�DQTnNCTÀP��FGXNGVNGTCTCUÀ�RNCVHQTOFC�MCTáÀNÀMNÀ�QNCTCM�
GP�MÀUC�U�TGFG�OCMWN�DKT�DKnKOFG�n{\�NOGUK�D�[�M�{PGO�VCáÀOCMVCFÀT��)GTGM�KnVGP�IGTGMUG�FÀáVCP�
MC[PCMNCPCP�UQTWPNCTÀOÀ\À�K[K�PK[GVNG�XG�EKFFK[GVNG�GNG�CNFÀßÀOÀ\�VCMFKTFG��GMQPQOKM�DWPCNÀOÀP�
IGnGEGßKPFGP��MCNMÀPOCOÀ\ÀP�[KPG�JÀ\NCPCECßÀPFCP�[CTÀPNCTÀOÀ\ÀP�C[FÀPNÀM�QNCECßÀPFCP�MWáMWOW\�
QNOCOCUÀ�IGTGMKT�¦

����¨NGTFG�nGXTG�UQTWPNCTÀ�FC�UCPC[KEKNGTKP�I�PFGOKPG�IKTK[QT��âáNGVOG�(CM�NVGUK�CUKUVCPÀ�6�TMCP�
#TÀMCP�5CPC[K�FGTIKUK�KnKP�MCNGOG�CNFÀßÀ�[C\ÀUÀPFC�UCPC[KEKNGTK�FG�J�M�OGVK�FG�á{[NG�W[CTÀ[QT�

¥'UMKNGT�¥JGT�PKOGVKP�DKT�M�NHGVK�QNWT¦�FGTNGT�������-CNMÀPOC�2TQITCOÀ¨PFC�¥nGXTG�UQTWPNCTÀPÀP��
MCNMÀPOC[C�C[TÀNOÀá�MC[PCMNCTÀ�QNWOUW\�[{PFG�GVMKNGOGMUK\KP�n{\�O�[QNWPC�MCXWáVWTWNOCUÀ¦�
{PI{T�NO�áV�T��5CPC[KNGáOG�[QNW[NC�MCNMÀPOC�GUCU�CNÀPFÀßÀPC�I{TG��nGXTG�UQTWPNCTÀ�V�O�QNCTCM�
{PNGPGOG[GEGMVKT��1�JCNFG��COCn�MCVNCPÀNCECM�MC[ÀRNCTÀ�GP�F�á�M�DKT�F�\G[FG�VWVOCM�QNOCNÀFÀT��$WPWP�
FC�[QNW��UQTWPNCT�QTVC[C�nÀMÀR�nQßCNFÀMVCP�UQPTC�n{\�O�CTCPOCUÀ�
[GTKPG��nGXTG�MKTNKNKßKPKP�M�O�NCVKH�UQPWnNCTÀPÀ�C\CNVCECM�n{\�O�
[QNNCTÀPÀP�CTCáVÀTÀNOCUÀ�XG�JGOGP�W[IWNCOC[C�IGnKNOGUKFKT��
$CáMC��NMGNGTFGMK�VGET�DGNGT�XG�TCMCONCT�I{UVGTK[QT�MK��UQTWPNCT�
QTVC[C�nÀMÀR�nQßCNFÀMVCP�UQPTC�n{\�O�CTCPFÀßÀPFC��{FGPGEGM�
OCFFK�DGFGNNGT�CUVTQPQOKM�TCMCONCTC�WNCáOCMVC�XG�FGßGTK�
{Nn�NGOG[GP�RUKMQNQLKM�XG�OQTCN�MC[ÀRNCT�FC�VQRNWOFC�FGTKP�
K\NGT�DÀTCMOCMVCFÀT��$W�PGFGPNG��nGXTG�MKTNKNKßK�MQPWUWPFC�
QNWONW�HKKNK�W[IWNCOCNCTC�IKTKáKNOGUKPKP�\COCPÀ�nQMVCP�
IGNOKá�XG�JCVVC�IGnOGM��\GTGFKT��6QRNWOWP�V�O�MWTWNWá�
XG�HGTVNGTK�DW�MQPWFC�UQU[CN�XG�MKáKUGN�UQTWONWNWMNCTÀPÀ�
[�MNGPGTGM�MGPFKNGTKPG�F�áGPK�[GTKPG�IGVKTFKßK�{Nn�FG��
n{\�ONGT�MjßÀV��\GTKPFG�MCNOC[CECM�XG�UCPC[KNGáOG�
RCJCUÀPC�{FGPG��EGM�DGFGN�VQRNWO�KnKP�DKT�[ÀMÀO�
QNOC[CECMVÀT�¦
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Tar!h 30 Ek!m 1973’tü. $stanbullular y!ne 
hareketl! b!r güne uyandı, ama bu kez 
dertler! ne geç!m sıkıntısıydı, ne s!yaset, 
ne de futbol.  Onlar o gün yüz küsur yıl 
önces!n!n hayal!n!n gerçekle#mes!ne tanık 
olacaktı. B!r gün önce Cumhur!yet’!n 
50. yılını kutlamı#lardı, bugünse Asya’yı 
Avrupa’ya ba"layan Bo"az!ç! Köprüsü’nün 
açılı#ını !zleyecek, hatta köprü üzer!nde !k! 
yaka arasında g!d!p geleceklerd!.

$stanbul’un !lk mega projes! olan Bo"az!ç! 
Köprüsü de Dem!rel’!n hayaller!nden b!r!yd!, 
ancak açılı#ta artık !kt!darda de"!ld!. Bu 
yüzden temel! 20 %ubat 1970’te atılan, 440 
m!lyon l!raya mal olan köprü üzer!nde !lk 

adımları Cumhurba#kanı Fahr! Korutürk 
attı. B!r yıl sonra da Hal!ç Köprüsü h!zmete 
g!rd!. 

70’ler boyunca $stanbul y!ne 
gecekondula#ma ve çarpık kentle#meyle 
bo"u#tu. Sanay! merkezler! batıda Çorlu’ya, 
do"uda Gebze’ye do"ru ta#ınırken bo#alan 
yerler hemen gecekondularla dolmu#, 
haz!neye a!t araz!ler de ya"malanmı#tı. S!yas! 
!kt!darların seç!m ar!fes!nde gecekondu a*ı 
çıkarmaları ya"mayı daha da me#rula#tırmı#, 
tek göz odalardan !k! katlı b!nalara geç!# 
ba#lamı#tı. 50’l! yıllarda sanay! kurulu#larına 
ev sah!pl!"! yapmaya ba#layan Levent !se !laç 
sanay!s!n ba#kent! olma yolunda !lerl!yordu. 

Göç, tıpkı b!r öncek! on yıl g!b! Türk 
s!nemasının esas konularından b!r!yd!. 
“Köyden $nd!m %ehre” g!b! komed!ler, 
“Sürü” g!b! dramlar sanatın gecekonduya 
ve gecekonduluya nasıl baktı"ının da 
anlatıcısıydı. S!nema hala halkın en 
büyük e"lences!yd!, ama 70’ler!n !k!nc! 
yarısında yayın saat! ve program sayısı 
artan telev!zyona yen!lecekt!. Bunda #!ddet 
olaylarının artması, sokakların tek!ns!z hale 
gelmes!n!n de payı büyüktü.   

����¨.'4â0�
â56#0$7.¨7
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!stanbul 1970’l" yıllar.

Göç müz!kte !se kend!ne has b!r türü 
yaratmı#tı 70’l! yıllarda. Bu tür arabeskt!. 
Ne #eh!rl!, ne de köylü olab!len k!tleler!n 
!k!s!nden de !zler ta#ıyan bu müz!"! 
zamanla m!mar!den g!y!me, tavırdan, 
dü#ünceye adını verecek, arabesk, göçle 
gelenler !ç!n b!r savunma, kent!n esk! 
sah!pler! !ç!nse b!r a#a"ılama n!tel!"! 
ta#ıyacaktı. $lk kez Sem!ha Yankı’nın 
tems!l ett!"! Eurov!s!on Müz!k Yarı#ması 

da Türk!ye’de neredeyse b!r m!ll! heyecan 
hal!ne gelm!#t!. Hep sonuncu sıralarda 
yer almaktan duyulan yen!lg! duygusu, 
dünyanın sorunu petrol kr!z!n! müz!"e 
dökerek a#ılmak !stenm!#, ancak sözler!n! 
%anar Yurdatapan’ın yazdı"ı, At!lla 
Özdem!ro"lu’nun besteled!"! “Aman 
Petrol, Canım Petrol” Türk!ye’de gördü"ü 
!lg!y! Avrupa’da yakalayamamı#tı…
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Turgut Özal, Lassa’nın gerçekle#t"rd"$" 
Türk"ye’de üret"len en büyük yoldı#ı 
last"$"n" Sakıp Sabancı "le "ncelerken,  
2 Kasım 1985.



!STANBUL SANAY! TAR!H!               209

&g0;#0+0�;g-5'.'0
;+.&+<+�6g4-â;'�

���������



210               !STANBUL SANAY! TAR!H!



!STANBUL SANAY! TAR!H!               211

&g0;#0+0�;g-5'.'0�;+.&+<+�6g4-â;'����������

àâ/&â�â*4#%#6�<#/#0+&+4
Türk!ye 12 Eylül sabahına tıpkı 27 Mayıs 
1960 sabahında oldu"u g!b! y!ne b!r b!ld!r!yle 
ve onu !zleyen Hasan Mutlucan türküler!yle 
uyandı. 1960 darbes!n!n ses! radyoydu, 1980’e 
!se telev!zyon sözcülük edecekt!. Genelkurmay 
Ba#kanı Kenan Evren tek kanallı telev!zyondan 
ülkeye #öyle seslend!:  

“…S!lahlı Kuvvetler, $ç H!zmet Kanununun 
verd!"! Türk!ye Cumhur!yet!’n! kollama ve 
koruma görev!n! yüce Türk M!llet! adına em!r 
ve komuta z!nc!r! !ç!nde ve em!rle yer!ne 
get!rme kararını almı# ve ülke yönet!m!ne 
bütünüyle el koymu#tur. 

…Her zaman m!llet!yle b!r bütün ve 
Türk m!llet!n!n emr!nde olan Türk S!lahlı 
Kuvvetler!ne ve yen! yönet!me kar#ı yapılacak 
her türlü d!ren!#, göster! ve tutum anında en 
sert #ek!lde kırılarak cezalandırılacaktır.

…Yurtta kan dökülmemes! !ç!n bütün 
vatanda#larımın tahr!klere kapılmaksızın 
sükûnet !ç!nde yayınlanacak b!ld!r!ler 
do"rultusunda hareket etmeler!n! ve !k!nc! 
b!r b!ld!r!ye kadar soka"a çıkmamalarını r!ca 
eder!m.” 

B!ld!r!y! !zleyen günler Türk!ye demokras!s! 
adına h!ç de !ç açıcı de"!ld!. Mecl!s kapatılmı#, 
part! l!derler! ve yönet!c!ler! tutuklanmı#, 
send!kacılar, !#ç!ler, ö"renc!ler gözaltına 
alınmı#, grev yasaklanmı#tı. B!r m!lyon üç yüz 
b!n! bulan s!gortalı, neredeyse yarısı send!kalı 
!#ç!ler !ç!n de bu yen! ve a"ır dönemd!. 
Tekst!l, maden, cam g!b! sektörlerde darbe 
önces! ya#anan anla#mazlıklar grev yasa"ı 
get!r!lmes!yle bıçak g!b! kes!ld!. Faal!yet! 
durdurulan D$SK, M$SK, Hak-$# ve d!"er 
send!kalara kayyum atandı. D$SK yönet!c!ler! 
tutuklandı, M$SK yönet!c!ler! serbest bırakıldı. 
Toplu sözle#me hakkına da kısıtlama get!r!ld! 
ve çalı#ma yasaları yen!den düzenlend!. Bu 
durum 1982 Anayasası’nda kısm! düzenlemeler 

yapılsa da sürecek, Çalı#ma Bakanlı"ı ver!ler!ne 
göre, 1985-86 dönem!nde b!r m!lyon 627 b!n 
olan toplu pazarlık kapsamındak! !#ç! sayısı 
2020’lere yakla#ırken b!r hayl! ger!leyecekt!. 

Sadece !#ç! haklarına get!r!len sınırlamalar 
de"!l, 50 k!#!n!n !damıyla sonuçlanan 
yargılamalar da hukuk adına yüz kızartıcı 
sahnelerle doluydu. Ülkeye sess!zl!k hâk!m 
olmu#, korku ve ted!rg!nl!k b!rb!r!n! !zleyen 
M!ll! Güvenl!k Konsey!’n!n açıklamalarıyla 
daha da artmı#tı. ABD darbey! “B!z!m 
çocuklar ba#ardı.” d!ye kar#ılasa da Avrupa 
ülkeler! aynı f!k!rde gözükmüyor, uluslararası 
platformlarda Türk!ye ele#t!r! ya"muruna 
tutuluyordu. Her #eye ra"men toplumun büyük 
bölümü “c!nayetler durdu,” dü#ünces!ndeyd!, 
darbey! !ç!ne s!nd!remeyenler b!le bu yüzden 
sess!zl!"!n! korudu. Bununla kalmadı, !k! yıl 
sonra referanduma sunulan anayasaya yüzde 
90’ın üzer!nde “evet” oyu verd!. 

Sanay!c!ler!n asıl merak ett!"! !se asker!n 
nasıl b!r ekonom! !zleyece"!yd!. 24 Ocak 
Kararları uygulanacak mıydı, yoksa asker 
yen! b!r programla mı kar#ılarına çıkacaktı. 
Aslında asker!n rotası daha 12 Eylül sabahı 
bell! olmu#tu. O sabah Özal ev!nden asker! 
b!r araçla alınıp ba#bakanlıktak! odasına 
götürülmü#, kend!s!nden b!r ekonom!k 
program hazırlaması !stenm!#t!. Aynı gün 
M!ll! Güvenl!k Konsey!’n!n kar#ısına çıkan 
Özal Genelkurmay Ba#kanı Kenan Evren’!n 
a"zından “24 Ocak Kararları’nı devam ett!rmek 
!st!yoruz.” cümles!n! duyunca #a#ırdı. Evren 
bununla kalmadı, b!rl!kte çalı#mayı tekl!f ett!. 
Özal tekl!f! o sıralar Hamzaköy’de gözet!m 
altında tutulan Dem!rel’!n onayıyla kabul 
ed!p, Bülent Ulusu’nun ba#bakanlı"ında 
kurulan yen! hükümette ekonom!den sorumlu 
Ba#bakan Yardımcılı"ı görev!ne geld!. Mal!ye 
Bakanlı"ı koltu"una !se Özal’ın !ste"!yle Kaya 
Erdem oturdu, Sanay! ve Teknoloj! Bakanı !se 
%ahap Kocatopçu’ydu. Artık yola kaldı"ı yerden 
devam ed!leb!l!rd!. 
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Ulusu hükümet! IMF, OECD ve Dünya 
Bankası !le görü#meler! sıkla#tırırken 
kamu harcamalarının kısıtlanmasından, 
K$T f!yatlarında yen! düzenlemeye, verg! 
reformundan fa!z oranlarının serbest 
bırakılmasına ekonom!dek! yapılandırmayı 
hızlandırdı. Ayrıca kurumlarda ve bürokras!de 
reformlar yapıldı. Bu reformlarla olu#turulan 
kurumlar arasında Haz!ne ve Dı# T!caret 
Müste#arlı"ı !le Savunma Sanay! Müste#arlı"ı 
da yer alıyordu.

 $lk yılın sonunda en'asyon oranı yüzde 
yüzlerden yüzde 60’a, dört m!lyar doların 
üzer!ndek! dı# t!caret açı"ı !se üç m!lyar dolara 
dü#tü. $k!nc! yılın sonunda en'asyon yüzde 
35’lere !nerken büyüme hızı da negat!&en 
yüzde 4,1 oranına yükseld!. $hracatta da 
!stenen hedefe ula#ılamasa da b!r hayl! 
!lerleme kayded!lm!#, yüzde 62 oranında artı# 
sa"lanmı#tı. Anla#ılan !hracatı te#v!k amacıyla 
uygulanan çe#!tl! kur, verg! ve d!"er destekler 
kar#ılı"ını buluyordu. Ayrıca yabancı sermaye 
g!r!#!n! özend!rmek amacıyla ek önlemler 
alınıyor, sanay!c!ler yabancı ortaklarla yatırım 
yapmaya te#v!k ed!l!yordu. 

Bu oranlar Türk!ye’n!n asker! darbe olmadan 
24 Ocak kararlarını uygulamanın !mkânsız 
oldu"unu belgel!yordu. $stanbul Sanay! Odası 
Mecl!s Ba#kanı $brah!m Bodur, “24 Ocak 
kararlarının alınması kadar 12 Eylül’den 
sonrak! yönet!m!n bunlara devamlılık 
sa"laması da büyük önem ta#ımaktadır” 
d!yordu. “12 Eylül’den sonrak! yönet!m bu 
kararların ba#arısını !k! kat arttırmı#tır.” 

Kararların m!marı Turgut Özal da Bodur’la 
aynı dü#üncedeyd!, Danı#ma Mecl!s!’nde 
bütçe !le !lg!l! ele#t!r!ler! yanıtlarken “12 
Eylül olmasa bu ekonom!k programın 
net!celer!n! alamazdık.” d!ye seslen!yordu 
“Anar#! yüksel!yordu. Verg! kanunları 
mecl!sten geçm!yordu, #ayanı #ükrandır k!, 
verg! reformu yapılmı#tır. Bunlar olmasaydı 
bütçey! denkle#t!remezd!k.”  Sanay!c! Orhan 

Dem!rta#’ın o günlere da!r b!r anısı da bu 
b!lg!ler! do"ruluyordu. Dem!rta#, DPT 
Müste#arlı"ı dönem!nde, aynı alanda üret!m 
yapan devlet ve özel sektör kurulu#larının 
p!yasada yarattı"ı karı#ıklık üzer!ne kend!s!yle 
görü#mü#, sözler!ne hak vermes!ne #a#ırarak, 
“Öyleyse neden bu sorunun çözümünü hayata 
geç!rm!yorsunuz?” d!ye sormu#tu. Özal’ın 
yanıtı man!dardı: “B!z !kt!dardayız, ama 
mukted!r de"!l!z.” 

Danı#ma Mecl!s! üyes! Dündar Soyer !se 
“12 Eylül olmasaydı 24 Ocak kararlarının 
sonucu çok deh#et ver!c! b!r tablo olurdu.” 
d!ye özetl!yordu kararlarla darbe arasındak! 
ba"ı “E"er 12 Eylül olmasaydı verg! kanunları 
çıkab!l!r m!yd!? Denk b!r bütçe sa"lanab!l!r 
m!yd!? 24 Ocak kararları etk!l! olur muydu? 
Bu kararlara 12 Eylül kararları mı demek 
lazım 24 Ocak kararları mı, artık b!lemem…” 
Dönem!n Mal!ye Bakanı Kaya Erdem !se 
konuyla !lg!l! soruyu  “Asker! yönet!m 
olmasaydı, gelmeseyd! bu pol!t!kacılar zaten 
10 sened!r çıkaramadıkları verg! kanunlarını 
çıkaramayacaklardı.” d!ye yanıtlıyordu “Ve 
ekonom! 1981’e y!ne ba#arısız b!r !st!krar 
programıyla g!recekt!.” 
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13 Mayıs 1981’de $stanbul Sanay! Odası 
salonunda toplanan sanay!c!ler kaygılarını 
g!zlemeye pek de gerek duymuyordu. Do"rusu 
kürsüden kend!ler!ne seslenen Turgut Özal 
da bu kaygıyı yatı#tırmaktan çok sanay!c!lere 
ayar çekme n!yet!nde görünüyordu.  
Sanay!c!lerden kısa vadel! çıkar hesaplarının 
dı#ına çıkarak üç dört yıl sonra Türk!ye’y! 
hayal ed!lemeyecek b!r noktaya get!recek 
olan programı desteklemeler!n! !st!yor, 
özell!kle !n#aat, otomot!v ve dayanıklı tüket!m 
malları sektörler!nde esk! günler!n canlılı"ını 
beklememeler!n! söylüyordu: 

“$ç pazarda satamıyorsanız dı# pazara 
yönel!n, !hracatı karlı hale get!rd!k. El!n!zdek! 
parayı !#!n!ze yatırın. Kend! !mkânımı ba#ka 
yerde kullanayım dersen!z bu !# yürümez. 
V!llalarınız falan varsa onları satın, !#!n!ze 
yatırın, ortak bulun, yabancılarla ortaklık 
kurun, !#!n!z! yürütün. Gücü en fazla olan 
de"!l, becer!s! en fazla olan öne çıksın 
!st!yoruz, bunun mücadeles!n! yapıyoruz.”

B!raz da buyurucu tonuyla sanay!c!ler!n h!ç 
de ho#una g!tmeyen konu#masında Özal, 
uygulanmakta olan ekonom! pol!t!kasının 
öncel!kler!n! ve hede'er!n! de açık b!ç!mde 
ortaya koyuyordu. B!r!nc! öncel!"!n en'asyon 
canavarıyla mücadeleye ver!ld!"!n! ve 
en'asyonun a#a"ılara çek!ld!"!n! bel!rt!yor, 
tazy!klere ra"men mücadeleye devam 
edece"!n! ve yüzde 20-25’l!k b!r en'asyonu 
hedef alındı"ını söylüyordu. Özal’a göre !k!nc! 
öncel!k !hracatın artırılması ve ödemeler 
denges!n!n !y!le#t!r!lmes!yd!. Üçüncü öncel!k 
!ç tasarru'arın arttırılması ve bankalara 
yönelmes!ne ayrılmı#tı. Üret!m ve yatırımların 
artması !se ancak dördüncü öncel!"! alab!l!yor, 
yapılacak yatırımların da gerek kamu 
kes!m!nde, gerekse özel kes!mde dı#a dönük 
yen! program do"rultusunda olmasına d!kkat 
ed!lece"!n! vurguluyordu.

Özal’ın kafasındak! ana planda bürokras!n!n 
g!derek yen! ba#tan düzenlenmes!n! de !çeren 
b!r yapı de"!#!m!n!n özlem!n!n yer aldı"ı 
açıktı. Buna göre, devlet makro düzeyde 
pol!t!kalarla bu yapı de"!#!kl!"!n!n yolunu 
açacak, ondan ötes!n! p!yasa gerçekle#t!recekt!. 
Bu süreç !ç!nde dı#a açılab!len f!rmalar ayakta 

13 Mayıs 1981. Özal, !SO yönet"c"ler" ve üyeler"yle...
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kalmayı ba#arırken, çok büyük de olsalar 
!çe dönük f!rmalar tökezlemeye ba#layacak, 
sermaye yen!den yapılanacaktı. Bu sermaye 
grupları arasındak! güç dengeler!n!n de yen!den 
bel!rlenmes! anlamına gel!yordu. 

Konu#ması b!tt!"!nde sanay!c!ler!n pek 
ço"unun yüzler! daha da asılmı#, bell! bel!rt!s!z 
de olsa homurdanmalar duyulmaya ba#lamı#tı. 
Çünkü yıllardır !thal !kames! yatırımlarla 
büyüyüp gen!#leyen #!rketler!n yen! s!steme 
ayak uydurup uyduramayaca"ı, bu s!stem!n 
ne kadar gelecek vaat ett!"! yolunda kafaları 
karı#ıktı. $hracata yönel!k üret!m yapıp 
faal!yet gösteren sanay!c!ler !se Özal’ı ayakta 
alkı#lıyordu. Bu sanay!c!lerden b!r! de Sakıp 
Sabancı’ydı. Özal’la b!rl!kte çalı#manın verd!"! 
b!lg!yle yen! sürece hazırdı. Güler Sabancı bu 
sürec! #öyle özetleyecekt!:

“B!z önce Özdem!r Sabancı !le sonra Turgut 
Bey’le beraber yen! teknoloj!y! !zlemey! 
ö"renm!#t!k. Hatta last!kte oldu"u g!b! bazı 
teknoloj!ler! fazla erken uygulamı#tık. Turgut 
Bey’le gelen söylem yen! teknoloj!ye ula#mak 
!ç!n teknoloj! sah!pler!yle ortaklık kurmaktı. 
70’l! yıllarda henüz ortaklık kurulmuyordu, 
ama know how alınıyordu. B!z de last!kte bunu 
yapıyorduk. Turgut Bey’le gelen !k!nc! b!r 
boyut daha var, b!z 70’l! yıllardak! yatırımları 
sadece Türk!ye pazarı !ç!n yapmıyor, !hracatı da 
öngörüyorduk. R!sk alınıyor, c!dd! kapas!teler 
olu#uyordu. Maalesef kr!zlerde, !ht!lallerde yen! 
kurulmu# bu fabr!kalarda dü#ük kapas!teyle 

çalı#ıldı, çok sıkıntı çek!ld!, ama öngörü 
yüksekt!. Yan! Özal geld!"!nde ve Türk!ye’y! 
dı#arıya açtı"ında b!z last!kte de tekst!lde 
de Sabancı olarak yatırımlarla, kapas!telerle 
!hracata hazırdık.”

$â4�;1.�-#<#5+�8'�(#â<'�*g%7/
Özell!kle fa!zler!n kısmen de olsa serbest 
bırakılması sermaye p!yasasında hareketl!l!"e 
yol açmı#, h!sse sened! ve tahv!l satı#ları 
hızlanmı#tı. Yetm!#l! yılların sonlarına do"ru 
en'asyonla ba# edeb!lmek !ç!n b!r!k!mler!n! 
Cevher Özden g!b! bankerlere yatırarak ek 
gel!r sa"layanlar ço"almı#tı, ama p!yasadak! 
hareketl!l!k #!md! daha b!r !#tah kabartıyordu. 
Do"rusu, vatanda#a “kemer sıkma” pol!t!kası 
olarak yansıyan 24 Ocak kararları ücretler!n 
ve alım gücünün dü#mes!ne yol açmı#, gel!rle 
g!der arasındak! mesafe daha da açılmı#tı. 
Bankerler!n bankalardan daha çok fa!z vermes! 
bu mesafen!n kapanması !ç!n fırsat görülmü#, 
yastık altındak! paralar çıkarılıp, z!ynet 
e#yaları bozdurulup bankerler!n kapısında 
kuyru"a g!r!lm!#t!. 

Kuyruklar kısa sürede daha da uzadı, p!yasada 
yen! bankerler türed!. Bakkal, lahmacuncu, 
berber, ayakkabı tam!rc!s!… Banker olab!lmek 
!ç!n öyle uzun boylu bürokrat!k !#leme de 
gerek yoktu yasa gere"!nce, beled!yelerden 
alınan b!r ruhsat yet!p artıyordu. Bu p!yasadan 
bankalar da nemalanıyor, mevduat sert!f!kasını 
ve tahv!ller!n! bankerlerle payla#ıyorlardı. 

Anla#ılan emek harcamadan ek gel!re 
kavu#mak pek çok k!#!ye caz!p gelm!#t!, 
hatta sanay!c!ye b!le… Alanın da satanın da 
halkalarından b!r!n! olu#turdu"u “saadet 
z!nc!r!” hızla büyüyordu. Ekonom!stler!n, 
s!stem!n yürüyeb!lmes! !ç!n para yatırmanın 
kes!nt!ye u"ramaması, böylece !lk 
yatıranın fa!z!n!n !k!nc! yatıran tarafından 

ödenmes! gerekt!"!, bunun da !mkânsız 
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oldu"u yolundak! uyarıları da yetm!yor, 
herkes paraya ve fa!ze hücum ed!yordu. 
$#adamları da gel!#melerden ted!rg!nd!. 
TÜS$AD Yönet!m Kurulu Ba#kanı Al! 
Koçman “Cumhur!yet tar!h!nde tasarrufçu 
!lk kez tasarru'arının kar#ılı"ında reel 
b!r gel!r sa"layab!lmekted!r.” d!yordu 
“Serbest fa!z uygulaması, sürekl! yükselen 
ve yükselecekm!# !zlen!m! veren fa!zler! de 
beraber!nde get!rm!#t!r. Ancak bu durumun 
sonunda tasarruf sah!pler!n!n hüsrana 
u"ramalarıyla sonuçlanmamasını d!ler!m. 
Serbest p!yasa ekonom!s! spekülat!f olaylara 
kurban g!derse yazık olur, bu önlenmel!d!r.”

Dönem!n Mal!ye Bakanı Kaya Erdem de 
dah!l, hükümet!n bütün üyeler! Koçman’ın 
d!kkat çekt!"! durumun farkındaydı, saadet 
z!nc!r! kırıldı"ında tüm mal! kes!mlerle 
b!rl!kte yüz b!nlerce vatanda#ın öneml! 
ölçülerde zarara u"rayab!lece"! görülüyor, 
bu arada mal! sektörü yen!den düzenleyecek 
yasalar hazırlanıyordu. 1 %ubat 1982’de 
bankerl!k yapanların sermaye p!yasasına 
g!reb!lecekler! yolunda b!r hüküm de ta#ıyan 
Sermaye P!yasası Kanunu yürürlü"e g!rd!. 
Y!ne de geçen her an hem hükümet!n, hem 
de umutlarını bankerlere ba"layanların 
aleyh!neyd!. Bakan Erdem önlem 
almakta b!r süre daha gec!k!l!rse zarara 
u"rayacakların sayısının 500 b!n! a#aca"ından 
end!#elen!yordu. Sonunda baklayı a"zından 
çıkardı: “Halk paralarını bankerlere yatırarak 
kumar oynamı#tır!”

Bu cümle ta#ları yer!nden oynatmaya yett!, 
bankerler!n önünde bu kez parasını almak 
!steyenler kuyruklar olu#turmaya ba#ladı. 
Kastell!’n!n $sv!çre’ye kaçtı"ının duyulması 
tela#ı daha da arttırdı. Bankerler!n tümüyle 
tasf!yes! tam 25 yıl sürecek, dosyalar ancak 
2005’te kapanacaktı.

Banker fac!asının s!yas! b!r bedel! de 
olmalıydı. MGK Kaya Erdem’! görevden 
aldı. Erdem daha a"zından “Halk kumar 

oynamı#tır.” sözler! çıkarken bu bedele 
hazırlandı"ını söyleyecekt!. Yıllar sonra 
sürec! de"erlend!rmes! !stend!"!nde !se özetle 
#unları anlatacaktı: 

“Bu b!r el bombasıydı ve f!t!l!n! çekt!"!n!z 
zaman patlayacak, patladı"ı zaman da etrafa 
zarar verecekt!. B!z mevzuat çıktı"ı an böyle 
b!r pan!k olaca"ını, sorumlulu"un da bunu 
yapan mal!ye bakanına gelece"!n! b!l!yorduk, 
ama yapacak herhang! b!r #ey yoktu. Bunu 
Evren Pa#a’ya böyle anlattım. ‘E"er bu 
mevzuatı dört-be# sene evvel çıkarsaydık 
o zaman da bomba patlayacak, ama 
gürültüsünden ba#ka b!r #ey olmayacaktı’ 
ded!m. Ben verg! kanunlarıyla b!rl!kte 
bankerl!"! düzenleyen kanunu !#te bu b!l!nçle 
hazırlamı#tım, ancak kanun yürürlü"e geç 
g!recekt!, ma"durların sayısını daha da 
arttırmamak !ç!n yasanın verd!"! kolay kanun 
çıkarma yetk!s!n! kullandım ve açıkladım. 
Yan! f!t!l! çekt!m, bombayı patlattım.” 

Erdem’!n anlattıklarına göre bomba 
patladıktan sonra ya#anacak pan!k 
öngörülmü#, bunun !ç!n Merkez 
Bankası’ndan mevduat sert!f!kası da"ıtan 



!STANBUL SANAY! TAR!H!               217

&g0;#0+0�;g-5'.'0�;+.&+<+�6g4-â;'����������

bankalara ve f!rmalara l!k!d!te akı#ı 
dü#ünülmü#tü. Ancak Banker Kastell!’n!n 
yurt dı#ına kaçı#ı pan!"! hemen kontrol altına 
almalarını engellem!#t!. “B!z bu tedb!rlerle 
banker kr!z!n!n b!r mal! kr!ze dönü#mes!n! 
engelled!k.” d!yordu Erdem sonrak! yıllarda 
ya#anan kr!zlere gönderme yaparak:

“Bence bu kr!z! en az zararla ve ders alarak 
atlattık. Devlet yapması lazım gelenler! 
zamanında yapamamasının nelere mal 
oldu"unu ö"rend!, vatanda#ımız da r!sk!n 
anlamını kavradı.”

Kaya Erdem’!n görevden alınması üzer!ne 
pol!t!k ve ekonom!k yol arkada#ı Turgut 
Özal da !st!fa ed!p Ankara’dan ayrıldı. 
Özal’ın !st!fası kend!s!n! bu durumdan 
sorumlu tutmaktan çok b!raz Erdem’e 
vefa, b!raz da kafasında dola#ıp duran 
yen! planlar neden!yleyd!. Çünkü do"ru 
yolda oldu"undan em!nd!, görevdek! son 
günler!nde b!le sözünü sakınmıyordu. 
Hold!ngler! hedef alan konu#malarında 
“Bazı çevreler aman bu fa!zler !ns!n, sanay! 
ölüyor, b!t!yor d!yorlar. Hatta bazı banka 
sah!b! hold!ngler!m!z gel!yorlar, devlet fa!z! 
tay!n ets!n !st!yorlar.” d!yordu “Maksat halkın 
tasarru'arını dü#ük fa!ze do"ru !tmek. 
Devlet üzer!nde etk! yapıp fa!z! dü#ürecekler. 
Onlar az b!r !mkân da gelse fa!z dü#ürülürse 
kred!ler! kend! !#letmeler!nde kullanacaklar.” 
Ekonom!st Osman Ulagay da Özal’ın 
!st!fasını, “24 Ocak Deney!m!” adlı k!tabında 
#öyle de"erlend!r!yordu:

 “Özal’ın aslında Türk ekonom!s!n!n,  hatta 
Türk toplumunun gelece"! konusunda !dd!alı 
b!r ‘ana plan’ do"rultusunda davrandı"ını 
!ler! sürmek mümkün görünüyor. Hatta 
b!raz daha !ler! g!d!p Özal’ın ekonom!dek! 
bazı c!dd! sorunların ertelenemez b!r 
n!tel!k kazandı"ı b!r dönemde sahneden 
çek!lmey! ye"lemes!n!, kafasındak! ana planın 
gelece"!n! dü#ünerek atmı# oldu"u b!r takt!k 
adım olarak yorumlamak da belk! mümkün.”

Özal Ankara’yı terk ederken yer!ne Aslan 
Ba#er Kafao"lu atandı. Bu atama Konsey’!n 
serbest p!yasa ekonom!s!ne sırt çev!rd!"!n!, 
ekonom!y! devletç! pol!t!kalarla yürütmeye 
karar verd!"!n! göster!yordu.  Banker 
ma"durlarının büyük bölümü !k! yıl !ç!nde 
ana paralarını ger! alırken ya#ananlar Türk!ye 
ekonom!s!ne yön veren IMF tarafından 
b!r “yol kazası” olarak de"erlend!r!l!p rafa 
kaldırıldı. 

;'0â&'0�5â8â.�*#;#6��
;'0â&'0�f<)g4.g-
Takv!mler 1983 yılının Mayıs’ını gösterd!"!nde 
M!ll! Güvenl!k Konsey! !kt!darı s!v!l 
hükümetlere bırakmaya hazır oldu"unu 
duyurdu, artık yen! part!ler kurulab!l!rd!. 
Ancak part!ler geçm!#ten !zler ta#ımayacak, 
hem l!derler! hem de programlarıyla yen!y! 
tems!l edecekt!. Seç!mlere Turgut Özal’ın 
kurdu"u ANAP’la b!rl!kte !k! part!n!n daha 
katılmasına !z!n ver!ld!. B!r!, Konsey’!n de 
deste"!n! alan Turgut Sunalp’ın ba#kanlı"ını 
yürüttü"ü M!ll!yetç! Demokras! Part!s!’yd!, 
d!"er! Necdet Calp’ın ba#kanlı"ında kurulan 
Halkçı Part!. 6 Kasım 1983’te yapılan seç!mler! 
oyların yüzde 45’!nden fazlasını alan, dört s!yas! 
görü#ü, sa"ı-solu-l!beraller! ve muhafazakârları 
tems!l ett!"!n! savunan ANAP kazandı. 

Sanay!c!ler #!md! soluklarını tutmu#, Özal’ın 
uygulayaca"ı ekonom!k programı bekl!yordu. 
MGK üyeler! g!derayak “mal! bünyeler!n!n 
c!dd! b!r #ek!lde zayı'adı"ı” gerekçes!yle 
$stanbul Bankası ve H!sarbank’ın yönet!m!ne el 
koymu#, Faruk Süren’e a!t Transtürk Hold!ng’!n 
borçlarını erteleyerek hold!ng! kurtarmı#, 
Dem!rel’!n büyük hayal! olan Güneydo"u 
Anadolu Projes! (GAP) kapsamında Atatürk 
Barajı ve H!droelektr!k Santral!’n!n temel!n! 
atmı#, kürtajı serbest bırakmı#, Bo"az!ç!’ndek! 
yapılanmayı sınırlandıran ve Devlet Güvenl!k 
Mahkemeler!’n!n (MGK) kurulmasını öngören 
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yasalara !mza atmı#tı. Türk!ye o yıl, yan! 1983’te 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’n!n kurulu#una 
da tanıklık etm!#t!. 

Özal’ın kurdu"u, Evren’!n de onayladı"ı 
hükümet!n güvenoyu alarak göreve ba#ladı"ı 24 
Aralık’ta Türk!ye’n!n ekonom!s! pek de yolunda 
g!tm!yordu. Son üç yılın ver!ler! açıklandı"ında 
f!yatların yüzde 250 oranında arttı"ı, en çok 
da K$T ürünler!ne zam yapıldı"ı görülmü#tü. 
Gel!rler azalırken, en'asyonun yükselme hızı 
yıllık yüzde 31’e, !#s!z sayısı üç buçuk m!lyona 
ula#mı#tı. Özal’ı 
b!r doların 200 
l!rayı a#tı"ı, kâ"ıt 
yoklu"undan 
$stanbul’da k!tabın 
basılamadı"ı 
b!r ekonom! 
bekl!yordu. 
Hükümet!n !lk 
!craatı fa!zler! 
yükseltmek, döv!z 
alım-satımını, 
serbest bırakmak 
oldu. Artık 
üzer!nde döv!z 
bulundurmak suç 
de"!ld!. Bu karar en 
çok yetm!#l! yılların 
sonlarında yatırım 
yapmak !ç!n döv!z 
pe#!nde ko#turan, 
üzer!nde olan 
doları ya da markı aklın sınırlarını zorlayan 
yöntemlerle saklayan, ama her an yakalanma 
korkusu ta#ıyan sanay!c!ler! sev!nd!rd!. 

Hükümet !craatlarına hızlı g!r!#m!#t!, aynı 
hızla sürdürdü: Dolar 300 l!ra oldu, !thalat ve 
!hracatın yen! kuralları açıklandı. Hasan Cemal 
yen! dönem! Cumhur!yet’!n 28 Aralık 1983 
tar!hl! kö#e yazısında #öyle anlatıyordu:

“Herhang! b!r #ek!lde hayale kapılmaya 
gerek yoktur. Özal yönet!m! altında zamlar 
sürecekt!r. Zam günlük ya#antımızın ola"an 
b!r parçası hal!ne gelecekt!r. Hem bu kez, pek 

öyle #ok n!tel!"!nde de"!l, azar azar, alı#tıra 
alı#tıra açılacaktır zam paketler!… Türk L!rası, 
Amer!kan Doları ya da Alman Markı kar#ısında 
de"er y!t!rmeye devam edecekt!r. Ücretler 
yer!nde sayacak, !#s!zl!k büyüyecekt!r. Çünkü 
öngörülen ekonom!k model!n çıkı# noktası, 
mantı"ı budur.

En'asyonla mücadeleye öncel!k, dı#satıma 
a"ırlık veren Özal yönet!m!, ekonom!k 

büyümey! ve !#s!zl!kle 
sava#ımı arka plana 
atmı#tır. Büyüme !le 
!st!krar pol!t!kaları 
arasında neredeyse b!r 
Ç!n Sedd! vardır. %!md! 
hesap k!tap yapma 
sırası muhalefetted!r. 
Özal’ın ekonom!k 
yakla#ımlarının 
ça"da# b!r sanay! 
toplumu olmaktan 
b!z! alıkoyaca"ı 
görü#ünü ta#ıyanlar, 
özell!kle de sosyal 
demokrat part!ler 
!ç!n gündemdek! b!r 
numaralı konu bu 
olmalıdır.”

Sanay!c!ler arasında 
da Hasan Cemal’le aynı görü#ü payla#anlar 
çoktu, çünkü Özal’ın sanay!ye de"!l, f!nans 
sektörüne a"ırlık verece"! apaçık ortadaydı. 
Çok geçmeden f!nans sektöründe öneml! 
de"!#!kl!kler yapıldı, haz!ne !hales! yoluyla 
bankalara ve özel k!#!lere !ç borçlanma 
senetler! satmaya ba#landı. Kamb!yo s!stem! de 
esnet!ld!, özel bankaların hem özel sektör hem 
de kamu #!rketler! !ç!n dı# kred! bulmalarına 
olanak sa"landı. 1984 yılında Menkul Kıymet 
Borsalarının Kurulu#u ve Çalı#ma Esasları 
Resm! Gazete’de yayımlanırken, b!r yıl sonra da 
$stanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu. 
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Türk!ye’n!n f!nansal tar!h!nde !lk borsanın 
kurulu#u 1864 yılına dayanıyor, Galata 
Bankerler! dönem!nde Dersaadet Tahv!lat 
Borsası faal!yete geç!yordu. 1906’da çıkan b!r 
tüzük !le !sm! “Esham ve Tahv!lat Borsası”na 
dönü#türülen borsa, Cumhur!yet dönem!nde 
b!r tüzükle 1922’de bugünkü !#ley!#!ne benzer 
b!r yapıya kavu#turulacaktı.

1929 yılında “Menkul Kıymetler ve Kamb!yo 
Borsaları Kanunu” !le borsa faal!yetler! 
düzenlenm!# ve bu tar!hten sonra “$stanbul 
Menkul Kıymetler Borsası” adını almı#tı. 
1938’de bu borsa kapatılırken Ankara’da 
“Kamb!yo, Esham ve Tahv!lat Borsası” adı 
altında yen! b!r borsa faal!yete geç!yordu. 1941 
yılında !se yen!den $stanbul’a nakled!lm!#t!. 

Bu gel!#melere ra"men menkul kıymetler 
borsası 1980 yılına kadar f!nansal s!stem yapısı 
!ç!nde çok öneml! b!r rol oynayamamı#tı.

Ancak planlı dönemden l!beral döneme geç!#le 
b!rl!kte tekrar gündeme geld!, 26 Aralık 1985 
tar!h!nde resm! törenle açıldı. Turgut Özal 
borsanın gel!#t!r!lmes! !ç!n f!nansal p!yasalar 
üzer!nde çalı#malar yapmı# olan Muharrem 
Karslı’yı görevlend!rd!. Karslı be# yıl süreyle 
$MKB’n!n kurucu ba#kanlı"ını yaptı. 

Türk!ye’de !lk halka arzı Koç Grubu 1973 
yılında Kav #!rket!n!n h!sseler!n! çalı#anlarına 
vererek gerçekle#t!rm!#t!. Borsanın 
kurulu#undan sonra !lk g!ren #!rketlerden b!r! 
y!ne Koç Hold!ng oldu. Zamanla !#lem hacm! 
gen!#leyecek, bugüne gel!nd!"!nde üç pazarda 
300’e yakın #!rket!n h!sse senetler! !#lem 
görecekt!.

Borsa’nın faal!yete geçmes!nden sonra 
uluslararası bankalar !ç!n de Türk!ye artık 
gözde b!r ülkeyd!, ya Türk!ye’de #ube açıyor 
ya da mevcut bankalara ortak olmaya 
n!yetlen!l!yordu. Türk bankaları da bo# 
durmuyor, yurt dı#ında #ube açma yarı#ını 
ba#latıyordu.  

1984’te yapılan yerel seç!mlerle !kt!darını 
pek!#t!ren Özal dolud!zg!n g!d!yordu. 24 
Ocak kararlarının esaslarından K$T’ler!n 
özelle#t!r!lmes! !ç!n yasal düzenlemeler 
yapılmı#, sıra uygulamaya gelm!#t!. 

Ekonom!stler de sanay!c!ler de ANAP !kt!darı 
dönem!nde özelle#t!rmede çok öneml! 
adımların atılmadı"ını dü#ünseler de dönem!n 
Mal!ye Bakanı Erdem aynı dü#üncede de"!ld!. 
Özal özelle#t!rmede de büyük adımlar atmı#, 
hatta Lat!n Amer!ka ülkeler!ne öncü olmu#tu. 
Erdem özelle#t!rme programını yıllar sonra 
#öyle de"erlend!recekt!:

!stanbul Menkul  
Kıymetler Borsası  

1985 yılında  
kuruldu.
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“Kamu !kt!sad! te#ebbüsler!n!n !#letmeler!n! 
anon!m #!rketler! hal!ne get!rerek h!sseler!n! 
vatanda#a satmayı öngörüyorduk. H!sseler!n 
satı#ını kolayla#tırmak !ç!n de Sermaye P!yasası 
Kanunu’ndan bunu kolayla#tıracak hükümler 
get!r!lmes! lazımdı.  Tartı#malar daha !kt!dara 
gelmeden evvel, ‘köprüyü satarım sattırmam’la 
ba#ladı. Özelle#t!rme master planını 86 Mayıs’ında 
tamamdık ve !lk özelle#t!rme ç!mento sanay!nde 
yapıldı. 

Türk!ye 1987 yılında özelle#t!rmede öncü ülke 
!lan ed!ld!. Meks!ka, Arjant!n, Rusya, Do"u 
blo"u g!b! ülkelerde 87 yılında özelle#t!rmen!n 
lafı dah! yapılmıyordu, hatta özelle#t!rme 
dü#ünülmüyordu.  B!z 83’te master planı 
hazırlamanın ötes!nde, 88-90 yılları arasında 
ülkede özelle#t!rme uzla#masını sa"lamaya 

çalı#tık. Kamuoyunda özelle#t!rme f!kr!n! 
yerle#t!rd!k. Bunlar özelle#t!rmede b!r atılım 
yapmak !ç!n en öneml! unsurlardı, bunları 
sa"ladık. Fakat 90-93 yıllarında, p!yasanın 
da rahat oldu"u dönemde, b!z ne yazık k! 
özelle#t!rmen!n edeb!yatını yaptık. $deoloj!k 
tartı#malara g!rd!k. Bu hazır ortamdan !st!fade 
edemed!k ve yazık ett!k. Aynı yıllarda bu 
bahsett!"!m!z ülkeler, m!lyarlarca dolarlık 
özelle#t!rme yaparak çok büyük !mkânlar sa"ladılar. 
B!z 93’ten sonra bunu yapmaya çalı#tık, fakat p!yasa 
uygun de"!ld!, arzu ett!"!m!z net!cey! alamadık.”

Erdem’e göre özelle#t!rmeden muc!zeler 
beklememek gerek!rd!, elde ed!len gel!r kadar 
o gel!r!n nerelerde kullanıldı"ı da öneml!yd!. 
“E"er s!z özelle#t!rmeden elde ed!len gel!r! b!r 
nev! verg! gel!r! g!b! de"erlend!rmeye kalkarsanız 

Telefonun özelle#t"r"lmes" uzun sürdü, ancak 2015’te sonuca ba$landı...
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özelle#t!rmeye de yazık etm!# olursunuz.” 
d!yordu. 

Sonunda Özal’ın !sted!"! olmu#, Bo"az!ç! 
Köprüsü gel!r ortaklı"ı senetler!yle halka 
açılmı#tı. Onu yabancı #!rketlere yatırım 
kolaylı"ı sa"lanması, çalı#anlara verg! !ades! 
ödenmes!, yabancı s!garaların satı#ının ve 
!laç f!yatlarının serbest bırakılması !zled!. 
Sanay!c!ler bu g!d!#!n sonunu kest!rem!yor, 
tet!kte bekl!yordu. Vehb! Koç, hükümete 
aldı"ı kararları de"erlend!rmek !ç!n altı ay 
süre tanıyor, Türk!ye $#veren Send!kaları 
Konfederasyonu Ba#kanı Hal!t Nar!n ekonom!k 
uygulamalarını be"enmed!"! Özal’ı IMF’ye 
#!kâyet ed!yordu. Özal !se Türk!ye’n!n dünyanın 
sayılı ülkeler! arasına g!reb!lmes! !ç!n kend!s!ne 
on yıl süre ver!lmes!n! !st!yordu. Ba#bakan 
rotasını Irak-$ran sava#ıyla güçlenen Ortado"u 
pazarına çev!rm!#, Ortado"u !le yakın ve 
uzak Asya ülkeler!ne yaptı"ı resm! z!yaretlere 
!#adamlarını da katmı#tı. Bu da Türk!ye’n!n 
artık !hracata yönel!k üret!m yapması gerekt!"! 
konusundak! kararının b!r parçasıydı. Artık 
Ortado"u ülkeler!nde Türk malları v!tr!nler! 
dolduruyor, gıdadan g!y!me tüket!m! Türk!ye 
kar#ılıyordu. 

Özal sanay!c!ler! sık sık uyarıyor, gelecektek! 
be# yıl !ç!n rota ç!z!yor, e"er bu rotaya 
uyulmazsa Türk!ye’n!n gelece"!n!n kararaca"ını 
söylüyordu. $hracatı artırmak adına da 
verg! muaf!yet! uygulanıyor, sanay!de yen! 
teknoloj!lere uygun !thalat ürünler! !se 
gümrükten muaf tutuluyordu. Arada devletten 
verg! !ades! alab!lmek !ç!n düzmece belgelerle 
“hayal! !hracat” yapanlar da çıkıyor, k!m! 
yakalanıyor, k!m! gözden kaçmayı ba#arıyordu.

Y!ne de sonunda hedefe yakla#ıldı ve 1988 
yılında !hracat artı# hızı, !thalat artı# hızının 
üzer!ne çıktı. $hracatın yüzde 80’!n! mamul 
mallar, özell!kle de tekst!l ve dem!r-çel!k 
ürünler! kar#ılıyor, yan! yen! s!stem üret!mde 
de kar#ılı"ını buluyordu. Ver!ler, 1982-1985 
yılları arasında Türk!ye’n!n Ortado"u’ya 
!hracatının Avrupa Toplulu"u’na olan !hracatını 
a#tı"ını göster!yordu. Sanay!c!ler bu hıza ayak 
uydurmakta gec!kmem!#t!, gerç! !ç taleb!n 
kısılması neden!yle pek yen! tes!s kurulamadı, 
ama var olanların kapas!teler! daha etk!n 
kullanıldı. Devlet !malat sanay! yatırımlarından 
çek!lm!#, bu alanı özel sektöre bırakmı#tı, ancak 
herkes bu bo#lu"u doldurmanın uzun zaman 
alaca"ının farkındaydı. 

1980’lerde 
"hracata yönel"k 
üret"m adımları 
hızlandı.
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Bu tablo !ç!nde devlet yatırımlarına da 
yer vardı, elbette. Savunma sanay!s!nde 
teknoloj! transfer! gerçekle#t!r!l!p St!nger 
füzeler!, roket motorları, hücumbotlar, hatta 
F-16’lar üret!l!yor, ula#tırma, haberle#me 
ve enerj! sektörler!ne a"ırlık ver!l!yordu. 
1980-1988 yılları arasında kamu ve özel 
sektörde 332 teknoloj! transfer anla#ması 
!mzalanmı#, b!lg!sayar s!stemler! kurulmaya 
ba#lanmı#tı. Türk sanay!c!s! dünyayla rekabete 
hazırlanıyor, !thalatın serbest bırakılmasına 
ba#ta kar#ı çıkan hold!ngler de g!d!#ata uyum 
sa"lamaya çabalıyordu. O güne kadar adını 
b!le duymadı"ı yen! ürünlerle ve markalarla 
tanı#an tüket!c! !se bankaların hızla eller!ne 
tutu#turdu"u kred! kartlarıyla yen! s!steme 
ayak uydurmaya çabalıyordu. O kred! kartları 
onlarca yıl Türk ekonom!s!nde b!r sorun 
olacak, tüket!c! sık sık b!l!nçl! kart kullanımı 
!ç!n uyarılacaktı. 

4'(14/�;14)70.7Þ7�8'�'5-â�
5â;#5â.'4â0�&f0gàg
Ekonom!den s!yasete, kültürden sanata 
esk! algıların yerle b!r oldu"u, yer!n! ney!n 
alaca"ının öngörülemed!"! heyecanlı hareketl! 
yıllardı Türk!ye !ç!n seksenler. Sorunlara 

bazen anlık çözümler bulunuyor, bazen 
cesaret aklın önüne geç!yordu. Do"rusu pek 
de kolay alt ed!leb!lecek sorunlar de"!ld!: 
Ermen! örgütü Asala 1915’!n !nt!kamını 
aldı"ı gerekçes!yle Amer!ka ve Avrupa’da 
Türk büyükelç!ler!n! öldürüyor, Bulgar!stan 
Türk toplumunun ya#amını zorla#tırarak 
300 b!n Türk’ü Kapıkule’den geç!#e zorluyor, 
Yunan!stan Ege sularında petrol aramaya 
kalkı#ıyor, Çernob!l’de patlayan nükleer santral 
Karaden!z kıyılarında, özell!kle de çay ve 
fındıkta tehl!ke s!nyaller! ver!yordu. Dahası 
Güneydo"u’da 1984’te ba#layan çatı#malar 
hızla yayılıyor, bu da devlet!n savunma 
sanay!s!ne daha çok harcama yapmasına 
yol açıyordu. Güneydo"u’da pek çok !lde 
sıkıyönet!m !lan ed!lm!#, sorunların çözümü 
adına D!yarbakır’da Ola"anüstü Hal Bölge 
Val!l!"! kurulmu#tu. 

Ülken!n do"usuyla batısı b!rb!r!nden 
ayrı sorunlar ya#ıyor g!b!yd! artık. Batı’da 
ba#ta $stanbul olmak üzere !#ç!ler yen!den 
hareketlenm!#, grevler b!rb!r!n! !zlemeye 
ba#lamı#tı. Tek part! !kt!darı olarak reformlara 
kolaylıkla !mza atab!len, muhalefet! de 
rahatlıkla gö"üsleyen ANAP’ta ve Özal’da 
yorgunluk bel!rt!ler! h!ssed!l!yordu. 1987’de 
halk oylamasıyla esk! s!yas!ler!n s!yaset 
yasa"ının kaldırılmasıyla bu yorgunluk daha 

SHP, Erdal !nönü 
ba#kanlı$ında 
Halkçı Part" "le 
Sosyal Demokras" 
Part"s"’n"n b"rle#mes" 
sonucu kuruldu.
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da artacaktı. Süleyman Dem!rel, Bülent 
Ecev!t, Necmett!n Erbakan ve Alpaslan 
Türke#’!n yanda#larınca ba#ka !s!mler altında 
kurulan part!ler!n!n ba#ına geçmes!, Erdal 
$nönü’nün ba#kanlı"ında Halkçı Part! !le 
Sosyal Demokras! Part!s!’n!n b!rle#mes! ve 
ortaya Sosyal Demokrat Halkçı Part!’n!n 
(SHP) çıkması muhalefet! güçlend!rm!#, Özal 
zorlanmaya ba#lamı#tı. 

S!yas! ger!l!mler p!yasaya da yansıyor, 
f!yat !st!krarı hedef! g!derek daha da 
bulanıkla#ıyordu. Türk!ye kend!n! yen!den 
kron!kle#m!# b!r en'asyonun !ç!nde buldu. 
Ekonom!st ve gazetec! Osman Ulagay durumu 
#öyle özetl!yordu:

“Türk!ye’de yüksek en'asyon sürerken, 
tasarru'arı en'asyona kar#ı korumak 
gerekçes!yle yüksek reel fa!z uygulamasında 
ısrar etmen!n tehl!kel! sonuçlarını gören 
ve h!ssedenler!n sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Özal hükümet!n!n kurulmasını 
!zleyen dönemde sosyal adalet!n reel fa!zle 
sa"lanaca"ını yazab!lm!# olan b!r kısım kalem 
erbabının b!le aradan b!r yıl b!le geçmeden 
çark ederek bu fa!z pol!t!kasının çıkmazını 
vurgulamaya ba#ladıkları görülmekted!r.”

#'6¨;'�6#/�g;'.â-�âcâ0�
$#à8747.7;14
Özal, hem Irak-$ran sava#ının etk!s!yle hem 
de s!yas! görü#ler! do"rultusunda !kt!darının 
!lk yıllarında rotasını Ortado"u’ya çev!rm!#, 
Türk!ye’n!n kalkınmasının motoru gördü"ü 
!hracatı bu ülkelere yönlend!rmeye çalı#mı#tı. 
Özal’a göre AET b!r “Hır!st!yan Kulübü”ydü 
ve bu kulüpte Türk!ye’ye yer yoktu. Ancak 
hem ekonom!k göstergeler hem de dünya 
s!yaset!n!n yen! har!tası yüzünü yen!den 
Avrupa’ya, dolayısıyla AET’ye çev!rmes!ne 
yol açtı. Avrupa ve Rusya güçlü b!r alıcı 
olarak Türk!ye’ye gen!# b!r pazar sunuyordu 

ve Özal artık Türk!ye’n!n de bu pazardan 
yararlanmasından yanaydı. 

Türk!ye AET’ye tam üyel!k ba#vurusunu 
14 N!san 1987 günü yaptı. B!r geç!# sürec! 
ya#anacak, bu arada Türk sanay!s!n!n 
Avrupa’ya uyum sa"layab!lmes! !ç!n gerekenler 
yapılacaktı. Ba#vuruyu !nceleyen Kom!syon 
Türk!ye’n!n AET üyel!"! !ç!n “eh!l”, ancak 
topluluk üyeler!yle Türk!ye ekonom!s! 
arasındak! farkın b!r hayl! büyük oldu"u 
kararına vardı. Oysa 1981-1990 arasında 
Türk!ye sanay!s! gıda ve tekst!l g!b! geleneksel 
sektörlerde de olsa ortalama yüzde yed! 
oranında gel!#m!#t!. Anla#ılan bu AET !ç!n 
yeterl! de"!ld!,  $SO yönet!c!ler!n!n çabalarına 
ra"men Türk!ye tam üyel!k b!r yana, Gümrük 
B!rl!"! üyel!"! !ç!n b!le neredeyse b!r on yıl 
daha bekleyecekt!.

Bu arada dolar !lk kez b!n l!ranın üzer!ne 
çıkmı#, akaryakıt ve !laç f!yatları yüzde yüz 
artmı#, Dünya Bankası da Türk!ye’y! büyüme 
hızını yüzde dörtte tutması konusunda 
uyarmı#tı. Bankaya göre dı# borçlar “tehl!kel!” 
b!r #ek!lde büyümü#tü. $çer!den bakıldı"ında 
ekonom! kadar çalı#ma dünyası da tehl!ke 
s!nyaller! ver!yordu. K$T’lerde sözle#mel! 
personel uygulamasına geç!lm!#,  !#ç! ücretler! 
en'asyon kar#ısında g!tt!kçe er!m!#t!. 
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“Ortad!rek” olarak adlandırılan ve !kt!darla 
muhalefet arasında çek!#me konusu olan 
orta sınıfın, yan! çalı#an kes!m!n huzuru 
!y!ce kaçmı#tı. Özal #!md! sanay!c!ler! de 
!#ler!n! küçültmeler! konusunda uyarıyor, 
“Batan olursa k!msey! kurtarmayız.” 
d!yordu. Sanay!c!ler de üst üste 
açıklamalar yapıyor, hükümet!n ekonom!k 
pol!t!kalarının sorunları çözmede yeters!z 
kaldı"ını vurguluyordu. 

$#te böyle b!r ortamda Kenan Evren’!n 
görev süres! doldu ve Turgut Özal 
Cumhurba#kanlı"ı’na seç!ld!. Türk!ye y!ne 
b!r dönemeçteyd!, Özalsız b!r ANAP’ın 
ba#arılı olup olamayaca"ı konusunda 
ku#kular bel!rm!#t! ve zaman bu ku#kuyu 
do"rulayacaktı.

1980’l! yıllar dünya ekonom!s!n!n de hızla 
bütünle#meye yöneld!"! b!r dönemd!. 
Dünyada uluslararası yatırım hacm! 
artarken, teknoloj! yaygınla#tı ve t!caret 
büyüdü. Türk!ye de bu rüzgardan payını 
aldı; bankacılıkta ba#layan dı# ortaklıklar 
reel sektöre de yansıdı. Artık dünyaya açık 
g!r!#!mc!ler!n dönem!yd!. $#te bu dönemde 
sanay!c!ler de pek çok yen! sektörle 
tanı#tılar. Yüksek teknoloj!ler!n kullanıldı"ı 
!let!#!m, b!l!#!m, havacılık ve uzay sanay!!n!n 
temeller! atıldı. Otomot!v sektörünün sanay! 
ve !hracat !ç!ndek! payı yükseld!. Enerj!, 
gıda, k!mya ve tekst!l g!b! sektörlerde büyük 
çaplı yatırımlar yapılırken, yen! ürünlerle 
de uluslararası rekabet gücü arttı. Sanay! 
ürünler!n!n !hracat !ç!ndek! payı yüzde 
35’lerden yüzde 80’lere çıktı.
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Tat Konserve Fabr"kası, Bursa.
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Bu s!yas! ve ekonom!k har!tanın !ç!nde 
$stanbul y!ne merkezdeyd!.  1982 ver!ler!ne 
göre on ve üzer! !#ç! çalı#tıran sanay! 
tes!sler!n!n sayısı be# b!ne, çalı#an sayısı 
!se 300 b!ne yakla#mı#tı. Türk!ye’dek! 
toplam !# yer! sayısının yakla#ık yüzde 
20’s! $stanbul’daydı ve kent!n her !k! 
yakası da hem tes!se hem gecekonduya 
doymu#tu. Uzun yıllar sanay!ye ev sah!pl!"! 
yapan Hal!ç’te çöp adacıkları olu#mu#, bu 
adacıklar da tur!zme heveslenen kent!n 
tar!h! dokusunu yıpratmaya ba#lamı#tı. 
Pek çok sanay! s!tes! de !lçe merkezler!n!n 
göbe"!ndeyd! artık. Çözüm aramaya 
Hal!ç’le ba#landı, ardından çevres!ndek! 
ve Zeyt!nburnu’ndak! sanay! tes!sler! yen! 
kurulan sanay! bölgeler!ne ta#ındı. $k!tell!, 
Beyl!kdüzü, Dudullu, Tuzla Organ!ze 
Sanay! Bölgeler! kend! !çler!nde küçük 
b!r dünya kurarken küçük !#letmeler de 
PERPA’da toplandı. 

Aynı sektördek! !# yerler! de b!rer 
çatı altında b!rle#t!r!l!rken mob!lya 
arayanlar artık Modoko’ya, motorlu araç 
tam!rhaneler!ne !ht!yacı olanlar Kadosan’a, 
yan sanay! ürünler! pe#!nde olanlar da 
$mes Sanay! S!tes!’ne g!d!yordu. Tekst!l!n 
merkez! Mahmutpa#a, Sultanhamam 
ve Mercan’dak! atölyeler de yava# yava# 
kenar semtlere çek!ld!. Esk!n!n Merter 
Kerestec!ler S!tes! #!md!n!n tekst!l ve 
hazır g!y!m merkez!yd!, Zeyt!nburnu ve 
Osmanbey !se modanın… 

Pek!, üret!m bu gen!#lemeyle paralel m! 
!lerl!yor, sanay!le#mede hede'ere ne kadar 
yakla#ılıyordu? Rakamlar 1981-1990 
arasında dalgalanmalı da olsa sanay!de 
ortalama yüzde yed! büyüme sa"landı"ını 
göster!yordu. Bu oran !malat sanay!s!nde 
yüzde onu buluyordu, ancak gayr! saf! 
m!ll! hasıladak! payı dü#mü#tü. $malat 
sanay!s!n!n 1980’de yüzde 25 olan oranı 
1990’da ancak yüzde 25,3’e çıkab!lm!#t!. 
Y!ne de !hracatta tarımsal malların payı 
azalmı#, sanay! sektörününk! yükselm!#t!. 
Dahası !hracat artı#ı, büyüme hızından 
daha da yüksek görülüyordu. Bunda özel 
sektörün payı büyüktü, rakamlar 1980’de 
yüzde 28,9 olan kamu !malat yatırımlarının 
payının 1990’da yüzde 4,5’e dü#tü"ünü 
belgel!yordu. Özel sermaye yatırımlarının 
payı !se 1980’de yüzde 43,9 !ken 1990’da 
yüzde 56,6’ya yükselm!#t!. 

Yatırım alanlarında özel sektörde de konut, 
ula#tırma ve haberle#me öne çıkıyordu. 
DPT ver!ler!ne göre 1980’de !malat 
sektöründe 158.433 m!lyar l!ralık yatırım 
yapılırken bu rakam 1990’da 163.475 
m!lyar l!rayı buluyor, buna kar#ılık aynı 
zaman d!l!m!nde ula#tırma sektöründe 
yatırımlar 67.157 m!lyar l!radan 157.590 
m!lyar l!raya çıkıyordu. Enerj! sektöründe 
!se 1980’de 55.783 m!lyar l!ra olan yatırım 
1990’da 66.748 m!lyar l!raya ula#mı#tı. 

Ayrıca 1987’den !t!baren en'asyon 
artmaya ba#lamı#tı. Bunun neden! popül!st 
pol!t!kalardı. Fa!z oranlarındak! yükselme 
kamu sektöründek! açıkların mal!yet!n! 
artırmı#tı.  
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;CDCPEÀ�UGTOC[G�KnKP�6�TMK[G¨PKP�UÀPÀH�IGnOG�PQVWPWP�
��¨G�F�áV�ß��UGMUGPNGTFG�NKUVGUK�CnÀMNCPCP�GP�D�[�M�UCPC[K�
MWTWNWáNCTÀPÀP�UC[ÀUÀ����¨G�[�MUGNFK��.KUVGPKP�DCáÀPFC�[KPG�
DKT�MCOW�MWTWNWáW�6�TMK[G�2GVTQNNGTK�#�à�XCTFÀ��â51�#VCV�TM¨�P�
FQßWOWPWP������;ÀNÀPFC�����HKTOCPÀP�MCVÀNFÀßÀ�DKT�UCPC[K�
UGTIKUK�F�\GPNGPFK�XG�UQPTCUÀPFC�FC�JGT�[ÀN�[KPGNGFK��âUVCPDWN�
5CPC[K�1FCUÀ�&GTIKUK¨PKP������UC[ÀUÀPFC�[GPK�DKT�W[IWNCOC�QNCP�
-CVOC�&GßGT�8GTIKUK¨PG�[GT�XGTFK��$KNIKUC[CT�VGMPQNQLKNGTK�KNG�
V�MGVKEK�JCMNCTÀ�FC�DW�F{PGOFG�XWTIWNCPÀT�QNFW��cGXTG�UQTWPNCTÀ�
FCJC�HC\NC�I�PFGOG�IGVKTKNFK�XG�UVCPFCTFK\CU[QPWP�{PGOKPG�
FKMMCV�nGMKNFK��(KPCPU�UGMV{T��FG�UÀMNÀMNC�GNG�CNÀPÀTMGP�I�PN�M�
IC\GVGNGTFG�GMQPQOK�KnKP�UC[HCNCT�C[TÀNOC[C��GMQPQOK�OWJCDKTNGTK�
QNWáOC[C�DCáNCFÀ��8GTIKFG�XG�KJTCECVVC�DCáCTÀNÀ�QNCP�Ká�CFCONCTÀPÀP�
{F�NNGPFKTKNOGUK�FG�UGMUGPNK�[ÀNNCTFC�â51�W[IWNCOCNCTÀPC�MCVÀNFÀ���
'MQPQOKFG�GP�TCFKMCN�FGßKáKONGTKP�[CáCPFÀßÀ�UGMUGPNGTFGP�KNM�CNÀPVÀOÀ\�â51�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCP�
8GMKNK�#NK�%QáMWP¨FCP�������/C[ÀU¨ÀPFC�[C[ÀONCPCP�[C\ÀUÀPFC�F{PGOKP�GP�D�[�M�UQTWPNCTÀPFCP�DKTKPG��
GPGTLK[G�FGßKPK[QT���
¥�����[ÀNÀ�UQPWPC�[CMNCáÀTMGP�UCPC[K�MGUKOKPFG�F{XK\�FCTDQßC\À�[CPÀPFC�GP�{PGONK�[GTK�CNCP�GPGTLK�
[QMNWßW�UQPWEW���TGVKO�D�[�M�{Nn�FG�CMUCOÀá��DKTnQM�KáNGVOG�MCRCPOÀá��OGXEWVNCT�KUG�QTVCNCOC�
[�\FG����MCRCUKVG�KNG�nCNÀáÀT�JCNG�IGNOKáVK��$WI�P�IGTGM�F{XK\�VTCPUHGTNGTKPKP�DCáNCOCUÀ�XG�IGTGMUG�
GPGTLKFGMK�MÀUOK�TCJCVNCOC��TGVKOK�QNWONW�[{PFG�GVMKNGOKáUG�FG�JGP�\�VCO�MCRCUKVG[G�WNCáCOCOÀáVÀT�
&WTWOWP�IKFGTGM�F�\GNOGOGUK�JCNKPFG�VGJNKMGNK�DQ[WVNCTC�WNCáCP�GPHNCU[QPW�{PNGOGM�KOMjPUÀ\�JCNG�
IGNGEGM���TGVKO�[GVGTUK\NKßK��KáUK\NKßK��UQMCßC�F�áGP�CFCO�UC[ÀUÀPÀ�JÀ\NC�CTVVÀTCECM��UQU[CN�IGTIKPNKMNGTK�
D�[�M�DQ[WVNCTC�WNCáVÀTCDKNGEGMVKT�
&KßGT�[{PFGP�GPGTLK�CnÀßÀ�MCTáÀNCPÀR�OGXEWV�VGUKUNGT�VCO�MCRCUKVG�KNG�nCNÀáÀT�JCNG�IGVKTKNOGFGP�MWTWNW�
�TGVKO�I�E�PG�[GPK�KNjXGNGT�XG�[CVÀTÀONCTÀP�{\GPFKTKNOGUK�nQM�\QT�QNCECMVÀT�
�
cGáKVNK�PGFGPNGTNG�âUVCPDWN¨FC�TGUOK�CDQPG�FÀáÀ�MWNNCPÀNCP�MCnCM�GNGMVTKM�GPGTLKUK�XG�MC[ÀRNCT�VQRNCOÀ�
QNFWMnC�[�MUGM�QNWR��âUVCPDWN�V�MGVKOKPKP�[�\FG���¨K�EKXCTÀPFC�UG[TGVOGMVGFKT��$W�FGßGT�CDQPG�
UC[CnNCTFCP�UQPTCMK�Kn�MC[ÀRNCTÀ�MCRUCOCOCMVCFÀT�XG�VGMPKM�[{PFGP�MCDWN�GFKNGDKNGEGM�MC[ÀR�
FGßGTKPKP�DKTMCn�MCVÀ�QNWR�DW�MC[ÀRNCT�MCNKVGUK\�OCN\GOG�MWNNCPÀOÀ��áGDGMGNGTKP�CáÀTÀ�[�MNGPOGUK��
UVCPFCTV�FÀáÀ�VGUKUNGTFGP�MC[PCMNCPOCMVCFÀT�XG�IGTGMUK\�MC[ÀRNCT��GNGMVTKM�GPGTLKUK�CnÀßÀPÀP�[�\FG���¨UK�
EKXCTÀPFC�QNFWßW�VCJOKP�GFKNOGMVGFKT��f\GNNKMNG�MÀá�C[NCTÀPFC�����/9�MWTWNW�I�E��QNCP�âUVCPDWN¨FC�

[�\FG���������/9�MGUKPVK�W[IWNCPOCMVC��CTÀ\CNCTFCP�MC[PCMNCPCP�RTQITCO�FÀáÀ�JCDGTUK\�MGUKPVKNGTNG�
DW�FGßGT�FCJC�FC�CTVCDKNOGMVGFKT�¦
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5CPC[KEK�'TVWßTWN�5Q[UCN¨ÀP������1ECM¨ÀPFC�MCNGOG�CNFÀßÀ�[C\ÀUÀ�KUG����'[N�N¨�P�UCPC[K[G�GVMKUKPK�
CMVCTÀ[QT�
¥���'[N�N��OKVNGTKP�UÀHÀTC�KPFKßK�\COCPFC�IGNFK��àKOFK�6�TMK[G�[GPKFGP�KPáC�GFKNK[QT��$W�JCTGMjVVCP�UQPTC�
�NMGPKP�GMQPQOKM�XG�UQU[CN�[CRÀUÀPFC�PG�OWC\\CO�FGßKáKMNKMNGT�QNFWßWPW�KNGTFG�FCJC�K[K�CPNC[CECßÀ\��
$WPW�JCNC�CPNCOC[ÀR�W[MWFC�IG\GPNGTKOK\�FG�XCT��$W�[GPK�[CRÀPÀP�KnKPFG�Ká�CFCONCTÀPÀP�XG�UCPC[KEKNGTKP�
{\GN�[GTNGTK�XG�UQTWONWNWMNCTÀ�XCTFÀT��7[IWNCPCP�RQNKVKMCNCT��KNGTFG�HGTCJC�nÀMOCM�KnKP�����[ÀN�OKNNGVnG�
UÀMÀPVÀNCTC�MCVNCPOC�RQNKVKMCNCTÀFÀT��KPCPÀ[QTWO�MK�VGOGNKPFG�DW�RQNKVKMCNCTÀP�CNVGTPCVKHK�FG�[QMVWT��
cGMKNGEGM�FCTNÀMNCT�XG�UÀMÀPVÀNCT�KnKPFG�UCPC[KEKNGTKP�GP�CßÀT�[�MNGTK�MCNFÀTOCNCTÀ�MCnÀPÀNOC\FÀT��$W�
UQTWONWNWßW�KFTCM�GVOG[KR�GUMK�TGJCXGVK�CTC[CPNCT��MCTCMVGTK�\C[ÀH�QNCPNCT�DGNMK�UKNKPKR�IKFGEGMNGT�COC�
UCßNÀMNÀ�DKT�GMQPQOK[G�XG�OWVNW�DKT�6�TMK[G¨[G�MCXWáOCM�KnKP�ÀUTCTNC��EKFFK[GVNG��HGFCMjTNÀMNC�nCNÀáCTCM�
DWI�PM��KFCTGPKP�DCáCTÀUÀPC�[CTFÀOEÀ�QNCPNCT�WOWNCPFCP�FCJC�{PEG�C[FÀPNÀM�I�PNGTG�MCXWáCECMNCTFÀT�¦
â51�/GENKU�$CáMCPÀ�âDTCJKO�$QFWT¨WP������[ÀNÀ�1ECM¨ÀPFCMK�[C\ÀUÀ�KUG�CTCFCP�IGnGP�DGá�[ÀNFC�PGNGTKP�
FGßKáVKßKPK��UCPC[KPKP�PCUÀN�{PGO�MC\CPFÀßÀPÀ�{\GVNK[QT�
¥à{[NG�MK��nQM�FGßKN��DWPFCP���XG[C����[ÀN�{PEGUKPG�MCFCT��NMGOK\FGMK�D�V�P�GMQPQOKM�I{UVGTIGNGT�XG�
OKNNK�IGNKT�VCJOKPNGTK�D�V�P�[NG�VCTÀO�MGUKOKPFG�OG[FCPC�IGNGDKNGEGM�IGNKáOGNGTNG�KNKáMKNGPFKTKNK[QTFW��
*CVVC�MCNMÀPOC�RNCPNCTÀ��[ÀNNÀM�RTQITCONCT��UCPC[K�UGMV{T�PFGMK�[CVÀTÀONCT���TGVKO��RCTC�RQNKVKMCNCTÀ��Kn�
XG�FÀá�VKECTGV�IKDK�MQPWNCTFC�D�V�P�JGUCRNCOCNCT�VCTÀO�MGUKOKPFGMK�IGNGPGMUGN��T�PNGTKP�XGTKOKPKP�
CFGVC�C[TÀNOC\�DKT�RCTnCUÀ[FÀ��#PECM�{\GNNKMNG�UQP�KMK�[ÀNNÀM�F{PGOFG��FWTWO�XG�TQNNGT�FGßKáVK��5CPC[K�
UGMV{T�O�\��
DC\À�MGUKONGTEG�JCNC�KMKPEK�RNCPFC�O�VCNCC�GFKNOGUKPG�TCßOGP��I�P�O�\FG�WNCáVÀßÀ�
OWC\\CO�RQVCPUK[GN�UC[GUKPFG�VCTÀOÀ�IGTKFG�DÀTCMVÀßÀ�IKDK��VCTÀOC�IGTGMNK�CNV[CRÀ�JC\ÀTNCOC[C��[KPG�DW�
UGMV{TG�¥MC[PCM�CMVCTOC[C¦�DCáNCFÀ��*Kn�á�RJGUK\�UCPC[K�UGMV{T�O�\�P�I{UVGTFKßK�DCáCTÀ�D{[NGUKPG�
{PGONK�DKT�TQN���UVNGPOGMNG�UÀPÀTNÀ�MCNOCFÀ��5CPC[K�UGMV{T�O�\��D�V�P�DWPNCTÀP�[CPÀPFC��nQM�FCJC�{PGONK�
DKT�IGNKáOG[G�FCOICUÀPÀ�XWTFW�XG�6�TMK[G¨OK\KP�CTVÀM�DKT�¥VCTÀO��NMGUK¦�FGßKN��¥UCPC[K��NMGUK¦�QNFWßWPW��
FQUVC�F�áOCPC�KURCVNCFÀ�¦
#[PÀ�[ÀNÀP�-CUÀO�C[ÀPFC�DW�MG\�â51�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCPÀ�0WTWNNCJ�)G\IKP�[C\ÀUÀ[NC�UCPC[K[G��{\GNNKMNG�
FG�KJTCECVC�FGßKPK[QT�
¥5CPC[KFG�KJTCECVÀ�DKT�{FGOGNGT�FGPIGUK�QNCTCM�CNOCM�nQM�[CPNÀáVÀT��âJTCECVÀ�UCPC[K�RQNKVKMCUÀPÀP�
VCOCONC[ÀEÀ�DKT�HCMV{T��QNCTCM�GNG�CNOCM�NC\ÀOFÀT��1[UC�6�TMK[G¨FG�KJTCECV�UCFGEG�{FGOGNGT�FGPIGUK�
CnÀUÀPFCP�FGßGTNGPFKTKNOGMVGFKT��$KNKPFKßK�IKDK����[ÀNÀPFC�����OKN[CT�FQNCTNÀM�DKT�RGVTQN�VCUCTTWHWPFCP�
DCJUGFKNFK��6WTK\OFGP���OKN[CT�IGNKT�UCßNCPCECM�FGPFK��âánK�F{XK\KPKP�IGNGEGßKPFGP�U{\�GFKNFK�XG�
{FGOGNGT�FGPIGUK�JCFKUGUKPG�DCMÀNFÀßÀ�XCMKV�KJTCECV�{PGOKPK�XG�JG[GECPÀPÀ�[KVKTFK��){P�N�KUVGT�MK�KJTCECV�
RQNKVKMCUÀPÀ�FC�UCPC[KNGáOG�RQNKVKMCUÀ�KNG�DKTNKMVG�GNG�CNCNÀO��$K\KO�I{\NGOKOK\�áW�MK��gNMGOK\FG�UCPC[K�
MGUKOK�DW�GMQPQOKM�RQNKVKMC[C�GP�HC\NC�W[WO�I{UVGTGP�MGUKO�QNOCUÀPC�TCßOGP�JKnDKT�C[TÀECNÀßÀ�[QMVWT��
$KT��NMG�F�á�P�P�\�MK��UCPC[KNGáOG�U�TGEKPK�VCOCONCOCOÀá��Q��NMG[K�FÀá�TGMCDGVG�CnCECMUÀPÀ\�XG�
UCPC[KEK[G�CTMC�nÀMÀR�DGNNK�PQMVCNCTFC�FGUVGMNGOG[GEGMUKPK\��1�XCMKV�Q�UCPC[KPKP��NMG[G�[CTCT�IGVKTOGUK�
O�OM�P�FGßKNFKT�¦
5GMUGPNK�[ÀNNCTFC�8GJDK�-Qn�FC�DKT�[C\À[NC�5CPC[K�FGTIKUKPG�MQPWM�QNW[QT��-Qn¨WP�XWTIWNCFÀßÀ�MQPW�KUG�
-&8�XG�XGTIK�DQTnNCTÀ�
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¥*GTMGUKP�DKNFKßK�IKDK��-CVOC�&GßGT�8GTIKUK�W\WP�[ÀNNCT��DKT�V�TN��XGTIK�UKUVGOKOK\�KnKPG�IKTGOGFK��
5K[CUCN�KMVKFCTNCT��DGPKO�FG�KáCTGV�GVVKßKO�\QTNWMNCTÀ�[GPOG[G�nCNÀáCECMNCTÀPC��FGXNGVKP�IGNKTNGTKPK�
CTVÀTCECM�DKT�UKUVGOK�W[IWNCOCMVCP�MCnÀPFÀNCT��-8&�CPECM�f\CN�KMVKFCTÀ�\COCPÀPFC�GNG�CNÀPFÀ�
XG�W[IWNCPFÀ��*GP�\�DKTMCn�[ÀNNÀM�OC\KUK�QNOCUÀPC�TCßOGP�I{T�[QTWO�MK�-&8�[GTNGáK[QT�XG�K[K�
UQPWnNCT�CNÀPÀ[QT��$WI�P�CTVÀM�áW�MQPWNCT��\GTKPFG�FKMMCVNG�FWTOCM�NC\ÀOFÀT�
��;CVÀTÀONCT�JÀ\NC�CTVÀTÀNOCNÀFÀT��
��5CPC[KOK\�FÀá�TGMCDGVG�CnÀNOCNÀFÀT��
��#TVCP�P�HWUC�Ká�UCJCNCTÀ�[CTCVÀNOCNÀFÀT��
��âJTCECV�IGNKáVKTKNOGNKFKT��
��;CPNÀá�DQTnNCPOCFCP�MCnÀPÀNOCNÀFÀT�
��*K\OGVNGT�[C[IÀP�JCNG�IGVKTKNOGNKFKT�
��'PHNCU[QP�HTGPNGPOGNKFKT��
-Qn�)TWDW�QNCTCM��DWI�PG�MCFCT�FCKOC�XGTIKNGTKP�O�GUUKT��[C[IÀP�XG�CFCNGVNK�áGMKNFG�
W[IWNCPOCUÀPFCP�[CPC�QNFWM��;CRÀNOCUÀ�F�á�P�NGP�QNWONW�TGHQTONCTÀ�FGUVGMNGFKM��-C\CPOCM�XG�
DWPC�CKV�XGTIK[K�VCO�{FGOGM�VGOGN�RTGPUKDKOK\�QNOWáVWT��8GTIKNGTKOK\K�PCOWUNW�QNCTCM�{FGOGM��
XCVCPFCáNÀM�XG�KPUCPNÀM�DQTEWOW\FWT�¦
5CPC[KEK�#NK�%QáMWP������6GOOW\¨WPFC�C[PÀ�MQPWFC�DKT�OGVKP�MCNGOG�CNÀ[QT��;C\ÀUÀPC�¥-CVOC�
&GßGT�8GTIKUK��GPHNCU[QPW�GP�[CMÀPFCP�VCMKR�GFGP�XGTIK�QNOCUÀPC�MCTáÀNÀM��GPHNCU[QP�JÀ\À�FKMMCVG�
CNÀPFÀßÀPFC�TGGN�QNCTCM�IGnGP�[ÀNÀP�C[PÀ�F{PGOKPKP�IGTKUKPFG�DKT�CTVÀá�I{UVGTOKáVKT�¦�FK[QT�¥8GTIK�
UKUVGOKOK\�GPHNCU[QPNC�O�ECFGNGFG�GVMKNK�DKT�CTCn�QNCTCM�MWNNCPÀNCOCFÀßÀ�IKDK�GPHNCU[QP�XGTIK�
UKUVGOKPK�FWOWTC�WßTCVOCMVC�CFGVC�XGTIK[K�DKT�MGUKOFGP�FKßGT�MGUKOG�CMVCTOCMVCFÀT��$W�JCNK[NG�
GPHNCU[QPC�GVMKNK�CTCnNCT�QNCP�OCNK[G�RQNKVKMCUÀ�VGFDKTNGTKPK��GVMKUK\�XG�KáNGOG\�JCNFG�VWVOC[C�FGXCO�
GVOGMVGFKT��-â6�\CONCTÀ�JGT�V�TN��GPHNCU[QPKUV�GVMKNGTKPG�TCßOGP�FGXCO�GVOKáVKT��$W�JCNK[NG�MCOW�
MGUKOKPKP�HK[CV�CTVÀáNCTÀPC�{PFGTNKM�GVVKßK�I{\NGPOGMVGFKT��'VMKNK�DKT�GPHNCU[QPKUV�O�ECFGNG�KnKP��
-â6¨NGTFG�VCMKR�GFKNGP�[�MUGM�HK[CV�RQNKVKMCUÀPFCP�XC\IGnOGUK�IGTGMOGMVGFKT�¦
5CPC[K�FGTIKUKPFG������'MKO¨KPFG�[C[ÀONCPCP�DKT�[C\À�KUG�â51¨PWP�DWI�PM��DCáMCPÀ�'TFCN�
$CJnÀXCP¨ÀP�KO\CUÀPÀ�VCáÀ[QT��$CJnÀXCP¨ÀP�MQPWUW�KUG�{\GNNGáVKTOG�
¥6�TMK[G¨FG�DW�V�T�I�XGPKNKT�VCUCTTWHNCTC�CMOCM�KnKP�JC\ÀT�RCTC�XCT��6'.'6#à�DKNG�MCRÀáÀNFÀMVCP�
UQPTC��'4&'/â4�XG�2'6-â/�UCVÀáC�nÀMVÀßÀPFC�MGPFK�D�P[GOK\FG�RCTCPÀP�VQRNCPCTCM��O�NMK[GVKP�
nQM�TCJCVNÀMNC�VCDCPC�[C[ÀNCECßÀPC�GOKPKO��2C[NCPFÀTOCUÀ�FC��{TPGßKP�[�\FG���¨W�JCNMC��[�\FG�
��¨K�nKHVnK[G��[�\FG���¨W�KánK[G��[�\FG���¨UK�MQPWUWPFC�W\OCP��n�F{TV�VCPG�UCPC[K�HKTOCUÀPC�
[CPUÀ[CECM�áGMKNFG�[CRÀNCDKNKT��;CPK�DGP�6�TMK[G¨FG�MCNUÀP�FGTMGP���n��F{TV�VCPG�HKTOC[C��
MQPUQTUK[WOC�XGTKNUKP�FGOK[QTWO��$WPWP�O�OM�P�QNFWßW�MCFCT�CFKN�[CRÀNOCUÀ�NC\ÀO��n�PM��
DGPKO�KnKP�6�TMK[G¨PKP�GP�D�[�M�UQTWPNCTÀPFCP�DKTKUK�UGTOC[GPKP�VCDCPC�[C[ÀNOCOCUÀ��*C\ÀT�
GNKOK\G�DKT�HÀTUCV�IGnOKáMGP�QPW�FC�MWNNCPCOC\UCM�GMQPQOKM�FGPIGUK\NKM�UQTWPNCTÀPÀ�nQM�FCJC�
D�[�V�T�\�¦
6�TMK[G������[ÀNÀPFC�#'6�KNG�#PMCTC�#PNCáOCUÀ¨PÀ�KO\CNCFÀßÀPFC�W\WP�XG�UCPEÀNÀ�DKT�[QNC�IKTFKßKPK�
DKNK[QTFW�������������CTCUÀ�JC\ÀTNÀM�U�TGEK�������������CTCUÀ�IGnKá������¨FCP�UQPTCUÀ�KUG�VCO�
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GPVGITCU[QP�UCßNCPCPC�MCFCT�IGnGP�U�TG�QNCECMVÀ��)GnKá�U�TGEKPKP�VCOCONCPFÀßÀPÀ�I{UVGTGP��
����¨VG�KO\CNCPCP����1ECM�����¨FC�FC�[�T�TN�ßG�IKTGP�)�OT�M�$KTNKßK�QNFW��${[NG�D�[�M�XG�MCRUCONÀ�
DKT�MQPWPWP�JGO�UK[CUGV��JGO�GMQPQOK�nGXTGNGTKPFG�JGO�FG�MCOWQ[WPFC�VCTVÀáÀNOCUÀ�MCnÀPÀNOC\FÀ��
â51�;{PGVKO�-WTWNW�g[GUK�0GECVK�#TÀMCP�����¨VG�5CPC[K�&GTIKUK¨PFG�[C[ÀONCPCP�[C\ÀUÀPFC�)�OT�M�
$KTNKßK�KNG�PGNGTKP�FGßKáGEGßKPK�á{[NG�CMVCTÀ[QTFW�
¥)�OT�M�DKTNKßK�6�TMK[G¨PKP�#XTWRC�KNG�D�V�PNGáOGUKPFG�GP�{PGONK�UQP�UCHJCFÀT��$W�UCHJCPÀP�DCáCTÀ�
KNG�VCOCONCPOCUÀ�6�TMK[G¨PKP�MCFGTKPK�FGßKáVKTGEGM�nCßFCá��NMG�MQPWOWPC�IKFGP�[QNW�CnCECMVÀT��
#XTWRC¨PÀP�[GPK�IGPKáNGOG�RNCPNCTÀ�KnKPFG��NMGOK\KP�\COCPÀPFC�[GT�CNOCUÀ�XG�OGXEWV�CXCPVCLNCTÀPÀ�
MC[DGVOGOGUK�KnKP�)$¨PKP�\COCPÀPFC�IGTnGMNGáVKTKNOGUK�[CPÀPFC�DCáCTÀNÀ�XG�KáNG[GP�DKT�I�OT�M�
DKTNKßKPKP�UCßNCPOCUÀ�nQM�{PGONKFKT��)�OT�M�DKTNKßKPKP�OWJVGOGN�QNWOUW\�GVMKNGTKPK�CMÀNEÀ�RQNKVKMCNCT�
KNG�CUICTK[G�KPFKTGDKNOGM�XG�[CTCVCECßÀ�HÀTUCVNCTFCP�C\COK�FGTGEGFG�KUVKHCFG�GFGDKNOGM�KnKP��6�TMK[G¨FG�
D�V�P�MGUKONGTKP�DC\À�CPC�MQPWNCTFC�W\NCáOC�KnKPFG�QNOCNCTÀ�XG�C[PÀ�KUVKMCOGVVG�F�á�POGNGTK�
IGTGMOGMVGFKT��$W�MQPWNCT�áWPNCTFÀT�
��#$¨PG�GPVGITCU[QP�UCßNC[CECM�GßKVKO�UKUVGOK��
��-â6¨NGTKP�MÀUC�U�TGFG�{\GNNGáVKTKNGTGM�GMQPQOK[G�MC\CPFÀTÀNOCUÀ��
��'PHNCU[QPNC�O�ECFGNG��
��-1$â¨NGTKP�FGUVGMNGPOGUK�XG�[{PNGPFKTKNOGUK��
��;CVÀTÀONCTÀP�XG�F{XK\�MC\CPFÀTÀEÀ�HCCNK[GVNGTKP�#$�UKUVGONGTK�KnKPFG�FGUVGMNGPOGUK�
��4GMCDGVnK�RCTC��OCNK[G��IGNKT�XG�UQU[CN�RQNKVKMCNCTNC�#XTWRC�KNG�GáKV��JCVVC�FCJC�GNXGTKáNK�áCTVNCTFC�
IKTFK�VGOKPKFKT�
$�V�P�DWPNCTÀP�[CPÀPFC��NMGFG�GMQPQOKM�XG�RQNKVKM�KUVKMTCTÀP�MWTWNOCUÀ�I�OT�M�DKTNKßKPKP�DCáCTÀUÀPC�
\GOKP�VGáMKN�GFGEGMVKT�¦
'PF�UVTK[GN�XG�KáNGPOKá�VCTÀO��T�PNGTKPK�MCRUC[CP�)�OT�M�
$KTNKßK¨[NG�6�TMK[G�CPVK�VT{UV�OGX\WCVÀ�W[IWNC[CECM��HKMTK�O�NMK[GV�
JCMMÀPÀ�MCDWN�GFGEGM��DWPC�MCTáÀNÀM�#$�KNG�W[WONW�DKT�I�OT�M�
MCPWPWPFCP�[CTCTNCPCECM�XG�VGM�RC\CTC�MCVÀNCECMVÀ��&Àá�
TGMCDGVK�[QßWPNCáVÀTCP��MC[PCMNCTÀP�GVMKNK�MWNNCPÀNOCUÀPÀ�
UCßNC[CP�)�OT�M�$KTNKßK¨PKP�UQPWEWPFC�6�TMK[G�#$�XG�'(6#�

#XTWRC�5GTDGUV�6KECTGV�$KTNKßK���NMGNGTKPFGP�KVJCN�GVVKßK�
UCPC[K��T�PNGTKPG�W[IWNCFÀßÀ�MQTWOC[À�MCNFÀTFÀ��C[PÀ��T�PNGT�
KnKP��n�PE���NMGNGTG�W[IWNCFÀßÀ�MQTWOC[À�KUG�[�\FG���¨VGP�
[�\FG����¨[G�F�á�TF���
#$��[GNKßK�KnKP�GP�{PGONK�áCTV�QNCTCM�FGßGTNGPFKTKNGP�
)�OT�M�$KTNKßK�PGFGPK[NG�4GMCDGV�-WTWOW�MWTWNWTMGP��
RGM�nQM�[CUCFC�XG�OGX\WCVVC�FGßKáKMNKßG�IKFKNFK��
6�TMK[G�)�OT�M�$KTNKßK¨PFGP�#$��[GUK��NMGNGTG�
KJTCECVÀPÀP�CTVOCUÀ��#U[C¨FC�[CáCPCP�MTK\NGTFGP�FCJC�
C\�GVMKNGPOG�IKDK�HC[FCNCT�UCßNCFÀ�



232               !STANBUL SANAY! TAR!H!

“Hayd! b!r kaset koy da ne#elenel!m Semra 
Hanım.” 80’lere damgasını vuran bu cümle 
$stanbul bo"azındak! !k!nc! köprünün, Fat!h 
Sultan Mehmet’!n açılı#ı sırasında kuruldu. 
E#!yle b!rl!kte köprüden !lk geç!#! yapan 
Özal e#!ne böyle seslen!yor, ardından da 
müz!k ba#lıyordu. Kavacık’la Rumel!h!sarı’nı 
b!rb!r!ne ba"layan köprünün temel! 1986’da 
atılmı#, !k! buçuk yıl g!b! kısa b!r sürede 
de tamamlanmı#tı. Köprünün ula#ımı 
kolayla#tırması öngörülüyordu, ancak !lk 
etk!s! köprü yolları üzer!ndek! araz!ler!n 
de"erlenmes! oldu, !k! yakada da yen! yerle#!m 
yerler! kuruldu.  

$stanbul’un nüfusu artık be# m!lyonu 
geçm!#, #eh!r kalabalı"a ve gürültüye tesl!m 
olmu#tu. Ula#ım hala en büyük sorunlardan 
b!r!yd!. ANAP’lı beled!ye ba#kanı Bedrett!n 
Dalan mega projelere !mza atma pe#!nde, 
Taks!m-%!#hane arasındak! yolu gen!#letmek 
adına Tarlaba#ı’nda tesc!ll! b!naları yıktırdı. 
Fenerbahçe’den Pend!k’e kadar den!z 
doldurularak sah!l yolu açıldı, ormanlık 
alanlarda yapıla#maya onay ver!ld!. Mav! 
gözlü ba#kanın b!r ba#ka mega projes! !se 
Hal!ç’! tem!zley!p reng!n! kend! gözler!ne 
benzetmekt!. B!r kolektör kurularak Hal!ç’!n 

k!rl! suları Marmara Den!z!ne akıtıldı, çevres! 
de park hal!ne get!r!ld!. Bo"az!ç! öngörünüm 
bölges!nde yapıla#ma yasa"ının sık sık 
del!nmes! beled!yeyle hak!m! kar#ı kar#ıya 
get!r!yor, Sarıyer’dek! Uyum v!llaları g!b! pek 
çok s!tede !n#aat kah ba#lıyor kah duruyordu. 
Bo"az!ç!’ndek! yalıların önünden kazıklı yol 
geç!r!lmes! !se Dalan’ın en çok ele#t!r! alan 
uygulamalarından b!r!yd!. 

Hükümet!n $stanbul’a b!çt!"! rol b!r “dünya” 
kent! olmasıydı, f!nansın, tur!zm!n ve kültürün 
ba#kent! olması öngörülüyordu. Bu amaçla 
ço"u koruma altındak! kırk yer tur!zm merkez! 
!lan ed!ld!. Uluslararası sermayeyle !#b!rl!"!ne 
g!r!lerek çok sayıda otel !n#a ed!l!rken aynı 
yıllarda $stanbul’un ve Türk!ye’n!n !lk alı#ver!# 
merkez! açıldı. Galler!a sadece seksenl! 
yılların de"!l, gelece"!n $stanbul’unun da 
s!mges! olacaktı. Aynı yıllarda Mc Donald’s 
da $stanbul’da !lk #ubes!n! açacak, özell!kle 
gençler bu fast food tarzı yeme"e çok çabuk 
alı#acaktı. 

80’l! yıllara da!r b!r gel!#me de kadınların 
sık sık #!ddete, baskıya ve kadın haklarına 
aykırı buldukları yasa de"!#!kl!kler!n! protesto 
etmeler!yd!. Kadın hareket! de $stanbul’da 
ba#lamı#, kadınlar !lk protesto yürüyü#ler!n! 
Kadıköy’de gerçekle#t!rm!#t!. Bu !lk hareket! 
d!"erler! !zleyecek, zamanla kadınlar sosyal 
ve ekonom!k hayatın !ç!ne daha çok sayıda 
katılacaktı. Kadın hareket! s!nemada da 
etk!s!n! gösterecek ço"unda ba#rolü Müjde 
Ar’ın üstlend!"! f!lmler Ye#!lçam’ın pek çok 
kalıbını kıracaktı. 

80’ler!n l!beral pol!t!kaları kültürel ya#amı da 
etk!lem!#, $stanbul bazı renkler!n! kaybederken 

����¨.'4â0�
â56#0$7.¨7
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Türk"ye’n"n "lk alı#ver"# merkez" olan Galler"a sadece 80’l" yılların de$"l, 
gelece$"n !stanbul’unun da s"mges" olacaktı.

yen! renklerle tanı#maya ba#lamı#tı. 1973’te 
!lk etk!nl!"!n! gerçekle#t!ren $stanbul Kültür 
Sanat Vakfı müz!"!n yanı sıra s!nemaya da 
el atmı#, 1983’te !lk $stanbul Uluslararası 
F!lm Fest!val! düzenlenm!#t!. $KSV’n!n 
etk!nl!kler!ne kent!n daha çok e"!t!ml! 
ve gel!r düzey! orta ve yüksek olanlar 
katılıyordu. Göçle gelen kent!n yen! sah!pler! 
!se Gülhane Konserler!’nde soluklanıyordu. 

Daha çok $brah!m Tatlıses, Ferd! Tayfur 
g!b! arabesk müz!k yapan müz!syenler!n 
verd!"! konserler! !zleyenler!n sayısı bazen 
200 b!n! buluyor, !zd!ham ya#anıyordu. 
Bu hareketl!l!"e ra"men asıl e"lence hala 
telev!zyondu, üstel!k artık s!yah beyaz da 
de"!ld!. 1980’de !lk renkl! yayın ba#lamı#, 
1986’da !k!nc! kanal açılmı#, böylel!kle her ev 
kend! dünyasına çek!lm!#t!.  
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Arçel"k Çayırova "#letmes"nde 
yen" teknoloj" denen"yor, 1990.
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“Yen! Dünya Düzen!.”

1990’la hem dünya hem Türk!ye !#te bu 
kavramla ba#lamı#tı. Çünkü 1989’da Berl!n 
Duvarı yıkılmı#, Almanya’nın kademel! 
olarak b!rle#mes!ne karar ver!lm!#t!. 
Sovyetler B!rl!"! !se M!ha!l Gorbaçov’un 
ba#kanlı"ında sosyal!zmden l!beral!zme 
geç!# yapmaya hazırlanıyordu. Tüm dünya 
d!ller!ne !k! kavram yerle#t!: Glasnost ve 
Perestroyka. Glasnot “açıklı"ı”, Perestroyka 
!se “yen!den yapılanma”yı !fade ed!yordu. 
Y!ne 1989’da Sovyetler B!rl!"! Kızıl Ordusu’nu 
Macar!stan’dan çekm!# ve koca ülke da"ılmaya 
ba#lamı#tı. B!rl!"! olu#turan ülkeler b!rb!r! 
ardına ayrılıyor, bu da hem yen! ülkeler 
hem de yen! pazarlar olu#masının kapısını 
aralıyordu. O yılın b!r ba#ka gel!#mes! !se 
Güney Afr!ka Cumhur!yet!’n!n s!yah l!der 
Nelson Mandela’yı serbest bırakmasıydı. 

Türk!ye de 1990’lı yıllara oldukça kaygılı 
ba#lamı#tı. S!yasette de ekonom!de de !#ler h!ç 
de yolunda görünmüyordu. 1980’lerde !hracata 
dayalı büyüme model! uygulayan ve kamb!yo 
rej!m! de"!#!kl!"! !le sermaye hareketler!n!n 
serbestle#t!r!lmes!ne karar veren Türk!ye, 
ekonom!de b!r gen!#leme dönem! ya#amı#tı. 
Ancak artan !thalat, kur makasının açılması, 
en'asyon g!b! sorunlar g!derek sıkıntı 
yaratmaya ba#lıyordu. 1990’nın !lk günler!nde 
12 Ocak’ta Merkez Bankası Ba#kanı Rü#dü 
Saraco"lu yen! b!r Para Programı açıklayacaktı. 
Bu programa göre Merkez Bankası yarattı"ı 
paraya sınır get!r!yor, en'asyon hedef! !se 
koymuyordu. Yan! sıkı para pol!t!kası !le yüzde 
60,4 olan en'asyon konusunda b!r hedef 
bel!rlenm!yordu. 62 !thal malda verg!ler!n 
dü#ürülmes! de pol!t!kanın b!r parçasıydı.

Sanay!c!ler!n gündem!nde y!ne ekonom!k 
sıkıntılar, engeller bel!rd!: “Grevler, kur 
makası, sanay!n!n kend!n! yen!leyememes!, 
gümrükler!n !nd!r!lmes!...” Sanay!c!ler!n 

genel görü#ü Ankara’nın bu sorunları haf!fe 
aldı"ı yönündeyd!. $SO Mecl!s Ba#kanı 
$brah!m Bodur’un $SO derg!s!nde 1990 yılına 
da!r ç!zd!"! tablo Türk ekonom!s!n!n halet! 
ruh!yes!n! serg!l!yordu:

“P!yasalarda görülen mal bollu"u, h!ç 
ku#kusuz !malat sanay!!ndek! hızlı üret!m 
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artı#ı !le !lg!l! de"!ld!r. Bu olumlu g!b! görünen 
gel!#men!n perde arkasında ba#ı bozuk ‘!thalat’ 
olgusu yer almakta; her türlü denet!mden 
uzak ‘damp!ng f!yatla’ mal akı#ı !se, sanay! 
sektörünü her geçen gün b!raz daha çıkmaza 
!tmekted!r. $#te rakamlar; 1990 yılının !lk 10 
aylık dönem!nde, 10 m!lyar dolara (9.891) 
yakla#an !hracata kar#ılık, 18 m!lyar doları 

(18.868) bulan !thalat!.. Bu !k! rakam, 
p!yasalardak! mal bollu"unun en somut !#aret! 
de"!l m!?, !thalat ve !hracat rakamları böyle 
olunca, yılın !lk 10 aylık dönem!nde, dı# t!caret 
açı"ının b!r öncek! yıla göre, yüzde 100 artarak 
7 m!lyar 921 m!lyon dolara ula#masına #a#mak 
n!ye?.. Yıl sonunda, yan! 1991 n!hayet!nde, 
(elbette b!r ba#ka gel!#me olmazsa) 20 m!lyar 
dolarlık sev!yen!n üstüne çıkması beklenen 
!thalatımızda, tüket!m malları !thalatı payının 
4 m!lyar dolara ula#masını yadırgamanın 
alem! var mı?”

O günlerde $stanbul Sanay! Odası Mecl!s 
toplantısının konu"u Merkez Bankası 
Ba#kanı Rü#dü Saraco"lu’ydu. $SO Yönet!m 
Kurulu Ba#kanı Memduh Hacıo"lu ve 
Sakıp Sabancı konu#malarında hükümet!n 
ekonom! programına ele#t!r!lerde bulunurken 
açıklamaları Türk!ye’n!n nasıl b!r ortam 
!ç!nde oldu"unu açıkça göster!yordu. 
Hacıo"lu, “Ekonom!n!n b!r sorumlusunu 
bulmakta güçlük çek!yoruz. En öneml! sorun 
buradadır. $hracat pol!t!kaları terk ed!lm!#t!r. 
Yatırım pol!t!kalarında b!rçok enstrüman 
çalı#mamaktadır. $st!hdamın ne denl! 
c!dd! b!r sorun oldu"unu kavrayan yoktur. 
Devamlı artan kamu borçları, Türk!ye’y! 
hızlı büyüyemeyen b!r ekonom!ye mahkûm 
etm!#t!r. Türk!ye yüzde 4-5 büyüme !le b!r 
yere varamaz. Asgar! yüzde 12 büyümel!d!r.” 
derken Sabancı !se döv!z dı#ındak! sorunların 
çözümlenememes!n!n çok ba#lılıktan 
kaynaklandı"ına d!kkat çek!yordu. Sabancı 
“B!r ba#bakan yardımcılı"ı olsa da meseleler 
b!r merc!de toplansa !y! olmaz mı acaba?” 
d!ye soruyordu. Ancak bunun da sorunu 
çözmeyece"! ortadaydı, çünkü s!yaset 90’lı 
yıllar boyunca hep ekonom!n!n önüne 
geçecekt!. 

2 A"ustos 1990’da mevcut kr!zlere b!r yen!s! 
eklend!, Irak Kuveyt’! !#gal ett!. B!r yıl sonra 
Bush’un ba#kanlı"ındak! ABD’n!n Ba"dat’ı 
bombalamasıyla b!r sava#a dönü#en Körfez 
Kr!z! Türk!ye’y! do"rudan !lg!lend!r!yordu, 

Körfez Sava#ı, 1991.
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çünkü Irak hem sınır kom#usuydu 
hem de !hracatta öneml! b!r yer! vardı. 
Cumhurba#kanı Özal Türk!ye’n!n do"rudan 
sava#a g!rmes!nden yanaydı, ancak hem 
muhalefet hem de asker kar#ı çıkıyordu. 
Özal’ın “B!r koyup üç almak” olarak özetlenen 
pol!t!kasına en sert tavrı Genelkurmay Ba#kanı 
Nec!p Torumtay gösterd! ve !st!fa ett!. Y!ne 
de $nc!rl!k Üssü ABD sava# uçaklarının 
kullanımına açıldı, sınıra asker yı"ıldı. Sınır 
boyunca olan yerle#!m alanları sava# hal! 
havasına g!rd!, Saddam’ın k!myasal s!lah 
kullanma !ht!mal!ne kar#ın önlemler alındı. 

Kr!z!n Türk!ye’ye yükled!"! fatura oldukça 
a"ır oldu, 1990 yılındak! zarar 4.5 m!lyar 
doları bulmu#tu. Çünkü kr!z boyunca Kerkük-
Yumurtalık petrol boru hattı kapalı kalmı#, 
sınır t!caret! durmu# ve asker! harcamalara 
a"ırlık ver!lm!#t!. 1990’da yüzde 9’a çıkan 
büyüme, 1991’de sıfıra !nd! ve Türk!ye’y! 
yen!den IMF kapısına gönderd!. Petrol 
f!yatları yükseld!, fa!zler arttı ve tur!zm çok 
c!dd! b!r darbe yed!, dı# kred!ler tıkandı ve 
Türk!ye r!skl! ülke olarak görülmeye ba#landı. 
Sava# yatırımcılarda da pan!k yarattı, döv!z 
taleb! arttı. Halk, TL ve döv!z mevduatlarını 
bankalardan çekerken, f!nansal s!stem de c!dd! 
sorun s!nyaller! vermeye ba#ladı. 

Körfez kr!z!n!n Türk!ye’ye b!r büyük faturası 
daha vardı. Kuzey Irak’ta yarattı"ı otor!te 
bo#lu"u neden!yle Kürt Sorunu yen!den 
alevlenecekt!. Seç!mle mecl!se g!ren DEP 
(Demokras! Part!s!) m!lletvek!ller!nden 
Leyla Zana kürsüde Kürtçe yem!n ett!"! 
!ç!n adl! süreç ba#latılacak, Zana’yla b!rl!kte 
d!"er DEP m!lletvek!ller! de mecl!sten pol!s 
zoruyla çıkartılacaktı. Bu durum Türk!ye’n!n 
demokras! karnes!ne olumsuz b!r not 
dü#ürecek, dahası Kürt sorununu daha da 
!ç!nden çıkılmaz hale get!recekt!.

Bu arada toplu sözle#me görü#meler! 
uyu#mazlıkla sonuçlandı"ı !ç!n Zonguldak’tan 
Ankara’ya do"ru yürüyü#e geçen b!nlerce 

maden !#ç!s!n!n eylem! de Körfez kr!z! 
neden!yle ertelend!. D!"er !# kollarındak! 
grevler de aynı nedenle durduruldu. Aynı 
yıl Merkez Bankası da !lk kez kurumsal 
kısıtlamaların dı#ına çıkarak parasal 
programını yürürlü"e geç!rd!. Banka 
artık para pol!t!kasını etk!n b!r b!ç!mde 
yönlend!reb!lecekt!.

Kr!z!n!n faturası s!yasete de çıkmakta 
gec!kmed!, kr!z!n yarattı"ı sorunları 
gö"üsleyemeyen ANAP !kt!darı !st!fa eden 
Yıldırım Akbulut’un yer!ne yıpranmamı# 
b!r !s!m olan Mesut Yılmaz’ı get!rmek !ç!n 
1992’de yapılması gereken seç!mler! 1991 yılı 
Ek!m ayına çekt!. Seç!mler seçmene sadece 
yen! yüzler ta#ımıyor, yasaklı l!derler Bülent 
Ecev!t, Necmett!n Erbakan ve Alpaslan Türke# 
11 yıl aradan sonra TBMM’ye dönüyordu. 
Ancak seç!mlerde h!çb!r part! ço"unlu"u 
elde edemeyecek, Özal’a kar#ı mücadelede 
b!rb!rler!ne yakla#an !k! part!, DYP ve SHP 
koal!syon hükümet! kuracaktı. Böylece DYP 
Genel Ba#kanı Dem!rel Ba#bakan, SHP 
Genel Ba#kanı $nönü !se yardımcısı oldu. 
Ekonom!n!n ba#ına !se akadem! kökenl! 
b!r kadın, Prof. Dr. Tansu Ç!ller get!r!ld!. 
Ç!ller, görev!ne !zleyece"! stratej!y! anlatarak 
ba#ladı. $lk etapta Haz!ne, Merkez Bankası 
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ve K$T açıklarının önleneb!lmes! !ç!n f!nans 
reformuna g!r!#ecekler!n! b!ld!ren Ç!ller “Bu 
açıkların kapatılması !ç!n Haz!ne ve Merkez 
Bankası arasındak! !l!#k!ler!n düzenlenmes! 
gerek!yor.” d!yordu “Bu amaçla üç reformu 
aynı anda ve en kısa sürede devreye sokaca"ız. 
Bunlar f!nans, verg! ve K$T reformu olacak.” 
$st!krar paket!n! !se “Sa" göster!p sol 
vurmayaca"ız” sözler!yle kamuoyuna sunuyor, 
kararları #öyle sıralıyordu:  

“Sonbaharda en'asyon hızla dü#ecek. Fa!zlerde 
dü#ü# devam edecek. $st!krarlı açık pol!t!ka 
!zlenecek. Te#v!kler üret!mde ver!lecek. Döv!z 
f!yatlarındak! artı# en'asyonun üzer!nde 
olmayacak. K$T’ler yabancılara satılacak.”

Ç!ller’!n programı k!m! kes!mlerde 
memnunluk yaratsa da Prof. Erdo"an Alk!n 
ve Prof. $zzett!n Önder g!b! akadem!syenler 
ekonom!de h!peren'asyon ve !st!krarsızlık 
uyarısında bulunuyordu. $SO’nun 40. kurulu# 
yılı !ç!n $stanbul’a gelen Ba#bakan Süleyman 
Dem!rel !se !# dünyasının merakla bekled!"! 
özelle#t!rme üzer!nde duruyor ve #unları 
söylüyordu:

“Türk!ye’de özelle#t!rme ön plana çıktı. 
Sovyet $mparatorlu"u’nu çökerten, rekabet 
gücü olmayı#ıdır. Türk sanay!c! rekabet gücü 
kazanmalıdır. Satılacak mal üret!p, döv!z 
kazandırın. Rekabet edeb!lmen!z !ç!n yardımcı 
olaca"ız.” 

Dem!rel’!n bu sözler! hükümet!n 
özelle#t!rmede kararlı oldu"unu anlatıyordu, 
ama bu konu#masına yakın tar!hlerde 
kend!s!yle görü#en $SO Ba#kanı Memduh 
Hacıo"lu’nun anılarında kararlılıktan çok 
kaygı vardı. Hacıo"lu bu görü#mey! #öyle 
aktarıyordu:

“Dem!rel ben! ö"le yeme"! y!yel!m, d!ye 
Ankara’ya ça"ırdı. Ben, yardımcım Hüsamett!n 
Kav! ve b!rkaç arkada#ımla b!rl!kte g!tt!k. 
Ben, her yıl hazırladı"ımız 500 sanay! #!rket! 
sıralamasında kamu kurulu#larını !ncelem!# 

ve hazırlıklı g!tm!#t!m. Ara#tırma !ç!n de 
Sümerbank’ın otuz küsur !#letmes!nden her yıl 
zarar eden, ürett!"! mallar satılmayan on b!r!n! 
seçm!#t!m. Dem!rel’e bu #!rketler!n durumunu 
anlatıp ‘efend!m’ ded!m ‘bu özelle#t!rme 
meseles!n! c!dd!ye aldı"ınızı gösterecek b!r 
adım atın.’ Ne yapayım, d!ye sordu. Sözünü 
ett!"!m #!rketler!n yıllık zararının be# m!lyar 
l!ra oldu"unu, kapatılması gerekt!"!n!, oradak! 
!#ç!ler!n dört be# senel!k maa#larını ödeseler 
b!le bunun en fazla b!r m!lyar l!ra tutaca"ını 
vurguladım, ayrıca bu fabr!kaların araz!ler!n!n 
de b!r #ek!lde de"erlend!r!leb!lece"!n!, hatta 
bu alanlara yen! tes!sler kurulab!lece"!n! 
söyled!m. Bunun hükümete zarar de"!l, 
fayda get!rece"!n! de bel!rtt!m. Dem!rel, 
‘Yok,’ ded! ‘ben bunu yapamam.’ Ben de 
günü geld!"!nde daha a"ır kararlara !mza 
atab!lecekler!n! hatırlattım. Güldü. Be# yıl 
sonra Hüsamett!n Kav! b!z!m yönet!m kurulu 
ba#kanıyken o sıralar Cumhurba#kanı olan 
Dem!rel konu#macı olarak davet ed!lm!#t!. B!r 
ara Hüsamett!n, Dem!rel’e bu görü#mem!z! 
hatırlattı, ‘#!md! ne d!yorsunuz?’ d!ye sordu. 
Dem!rel ‘Get!r, hemen !mzalayayım,’ ded!.” 

Dem!rel’!n yukarıda alıntıladı"ımız 
beyanatına ra"men hükümet vaatler!n! yer!ne 
get!rmeyecek, özelle#t!rme uygulamalarının 
yer!ne, popül!st pol!t!kaları terc!h edecekt!. 
Kamu kes!m!n!n dengeler! de gün geçt!kçe 

Ba#bakan Süleyman Dem"rel "le 
Ekonom"den Sorumlu Devlet Bakanı  
Tansu Ç"ller, !SO’da.
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bozuluyordu.  Hükümet!n !lk 100 gününü 
de"erlend!ren Prof. Dr. Sal!h Ne&ç!, !kt!darın 
günü kurtardı"ı görü#ünü savunuyor, “Alınan 
tedb!rler reform de"!l, nefes alma tedb!rler!. 
En'asyonu durdurmak c!dd! özver! !st!yor. 
Buna cesaret ed!lemed!. Bunun neden! 
toplumun hazır olmaması” d!yordu. Ç!ller 
!se en'asyonla mücadelen!n #artlarını b!r 
“muhtıra” üslubu !le açıklıyordu:

“K$T operasyonunun süratle yapılması lazım. 
Haz!ne’n!n !ç borçlanmayı azaltması gerekl!. 
Bunlar olursa 500 günde hede'ed!"!m!z 
noktaya !ner!z.” 

*g-g/'6â0�&'8.'6.'�-#8)#5+�
Ekonom!den sorumlu Devlet Bakanı Ç!ller’le 
Merkez Bankası Ba#kanı, Özal’ın prens! olarak 
gelen Rü#dü Saraco"lu’nun yıldızları b!r 
türlü barı#mamı#tı. $lk anla#mazlık, Ç!ller’!n 
fa!zler! dü#ürmek !stemes! !le ba#ladı. Ç!ller 
!k!nc! olarak Tahk!m Yasası çıkararak Merkez 
Bankası’nın 13.5 m!lyar l!rasına el koydu. 
Ortaya attı"ı, “Haz!ne’n!n bankalardan döv!zle 
borçlanması” kararı !se ekonom! yönet!m!nde 
c!dd! b!r görü# ayrılı"ına yol açtı. Devlet 
Bakanı Cav!t Ça"lar ve Merkez Bankası 
Ba#kanı Rü#dü Saraco"lu bu talebe “Döv!zle 
borçlanma olursa k!msen!n TL’ye güven! 
kalmaz” !dd!asıyla #!ddetle kar#ı çıktı.

Ç!ller, IMF ve Dünya Bankası görü#meler! 
sırasında b!rl!kte ABD’ye g!tt!"! Saraco"lu 
!ç!n “Çok yanlı# yapıyor. Döv!z! b!t!r!yor. 
Ekonom!n!n bu hale gelmes!nde sorumlulu"u 
var” d!yordu, bu da, Saraco"lu’nun yakın 
zamanda !st!fa etme !ht!mal!n! do"uruyordu. 
Ç!ller’!n fa!zler! dü#ürme planı uygulanacak 
ve kamu bankaları, $# Bankası, Yapı Kred! ve 
Akbank fa!zler! 2-3 puan dü#ürecekt!.

Türk!ye günü kurtaracak böyle önlemler 
neden!yle yüksek en'asyon ve sürekl! 
devalüasyonlarla ya#amak zorunda kalaca"ı 

b!r döneme g!rm!#t!. Bu dönem!n Türk!ye 
toplumuna verd!"! zararı dönem!n $SO 
Ba#kanı Memduh Hacıo"lu, “Yüksek 
en'asyonun ve yüksek fa!z!n !#letmeler!m!ze 
yaptı"ı zararı b!r yana koyalım, bu durum 
toplumun sosyal ve ahlak! dengeler!n! 
de bozmu#tur” d!ye özetl!yordu, “Bugün 
toplumumuzda en çabuk ve kısa yoldan 
çalı#madan nasıl para kazanab!l!r!m arayı#ı 
vardır. $nsanlar üret!mden kaçmaktadır. B!r 
toplumun ayakta kalması ancak üretken 
olmasıyla ba#arılab!l!r.” Jak Kamh!, dünyada 
tüm ülkeler sanay!ler!n! korurken Türk!ye’n!n 
te#v!kler! sıfırladı"ını hatırlatıyor, $SO Mecl!s 
Üyes! Köksal Yüceler !se üret!m seferberl!"! 
!lan ed!lmes!n! !st!yordu. 

Bu kavgalar arasında 17 N!san 1993’te Türk!ye 
b!r haberle sarsıldı: Cumhurba#kanı Turgut 
Özal geç!rd!"! kalp kr!z! sonucu ölmü#tü. 
$SO Derg!s! sanay! tar!h!nde öneml! b!r 
döneme !mza atan Özal !ç!n !#adamlarının 
dü#ünceler!n!n yer aldı"ı b!r sayı hazırladı. $SO 
Ba#kanı Memduh Hacıo"lu derg!de yer alan 
yazısında Özal dönem!n! #öyle özetl!yordu:

“1980 yılının ba#langıcından bugüne 
bakıldı"ında Türk!ye’n!n geç!rd!"! yapısal 
de"!#!mlerde olumlu ve olumsuz Özal’ın 
!mzası var. Ekonom!y! dünya standartlarıyla 
bulu#turdu. Yüksek gümrük duvarları ve 
!thalat yasakları !le korunan !malat sanay!, 
dünyaya açıldı. 1980 yılında üret!len 29 b!n 
otomob!lden 1993 yılında üret!lecek 300 b!n 
otomob!le l!beral !thalat rej!m! ve b!r hayl! 
!nd!r!lm!# gümrük duvarları !le gel!nd!. 10 
m!lyar dolarlık dı# t!caret hacm! 40 m!lyar 
dolara ula#tı. Ekonom! reel fa!zle tanı#tı. 
Ancak kısm! seç!mlerde oy kaybed!nce, 
popül!st pol!t!kalara öncel!k verd!. Topluma 
de"!#!m ve yen!l!k kavramlarını Özal a#ıladı.”

Vehb! Koç da Özal’ı dünya ekonom!ler!nde 
yen! görü#ler! ve dengeler! !lk fark eden 
k!#! olarak tanımlarken “Serbest pazar 
ekonom!s!ne geç!# !ç!n öneml! tedb!rler alındı. 
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17 N"san 1993’te Türk"ye 
b"r haberle sarsıldı: 

Cumhurba#kanı 
Turgut Özal geç"rd"$" 

kalp kr"z" sonucu  
ölmü#tü.
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Modası geçm!# olan Türk Parasını Koruma 
Mevzuatı kaldırıldı.” d!yordu “Kamb!yo rej!m! 
serbestle#t!r!ld!. $thalatta l!berasyona geç!ld!. 
Türk!ye’n!n !t!barı arttı. Bunların heps!n! 
kısa sürede yapma heyecanı, darbo"azların 
do"masına neden oldu. $ç ve dı# borçlar 
ço"aldı, c!dd! özelle#t!rme yapılamadı. 
En'asyonla mücadelede c!dd! sıkıntılar do"du. 
Bu menf! gel!#melere ra"men Özal zamanında 
ekonom! çok güçlend!.”

Sakıp Sabancı da, Özal’ı yakından tanıyan 
!#adamlarındandı. DPT’de çalı#ırken tanı#tı"ı 
Özal’a Sabancı Grubu’nda çalı#mayı tekl!f 
etm!# o da kabul etm!#t!. Sabancı Özal’ın 
ardından #unları kaleme alıyordu: 

“1960’larda Devlet Planlama Müste#arı oldu. 
O dönem !#adamının tek z!yaretgâhı planlama. 
B!r süre sonra planlamacılar da yurt gez!ler!ne 
ba#ladılar ve Özal Adana’ya geld!. O sırada b!z 
sanay!c!ler kapas!te, teknoloj!, f!nansman g!b! 
kel!melere yabancıyız. Turgut Bey ve ek!b!n!n 
kullandı"ı b!r kel!me vardı k! ‘f!z!b!l!te’, onun 
ne oldu"unu h!ç b!lm!yorduk. Yapılab!l!rl!k 
oldu"unu sonradan ö"rend!k. Türk!ye Özal’ın 
kadr!n! b!lmed!. $nanıyorum k! önümüzdek! 
yıllar Turgut Özal’ın kıymet!n! ve önem!n! 
daha !y! gösterecek, gözler!m!z!n !ç!ne 
sokacaktır.” 

Ömer D!nçkök’e göre !se Özal özel sektör 
sanay!ne farklı b!r rekabet anlayı#ı ve 
d!nam!zm get!rm!#t!. “B!zler! kabuk 
de"!#t!rmeye zorlamı# ve ba#arılı olmu#tur.” 
d!yordu D!nçkök “Bu de"!#!mden sanay! adına 
zorluklara ra"men yararlandı"ımız gerçekt!r. 
Tek kel!me !le ülkem!z ve sanay! cam!ası !ç!n 
büyük kayıptır. Eserler! ve dü#ünceler! uzun 
yıllar !z bırakacaktır.” 

Özal’ın ölümü Bo"az!ç! Ün!vers!tes! ö"ret!m 
üyel!"!nden s!yasete geçen Tansu Ç!ller’!n 
s!yas! kar!yer!n! de etk!led!,  üçüncü turda 
Cumhurba#kanı seç!len Dem!rel’!n yer!ne 
DYP genel ba#kanlı"ına aday oldu. Anla#ılan 
Dem!rel Ç!ller’l! b!r hükümetle yol almaktan 

yanaydı, çünkü Köksal Toptan, $smet Sezg!n 
ve Ç!ller arasındak! ba#kanlık seç!m!nden o 
gal!p çıkmı#tı. Bu arada SHP’de de Erdal $nönü 
görev!n! bırakmı#, yer!ne Murat Karayalçın 
seç!lm!#t!. B!r de"!#!m de Merkez Bankası’nda 
ya#anıyordu, Merkez Bankası Ba#kanı 
Saraco"lu Ç!ller’!n Ba#bakan olması üzer!ne 
!st!fa ed!yor, bürokrat!k kadro da tamamen 
de"!#!yordu.

Bu de"!#!mler ve s!yas! !st!krarsızlık 
ekonom!y! daha da !ç!nden çıkılmaz hale 
get!rd!. Türk!ye’n!n 80’lerde, özel sektör 
el!yle kalkınmayı seçmes!ne, serbest p!yasa 
model!n! kabul ed!p s!stem! bu kurallara göre 
yen!den yazmasına ra"men #!md! ekonom!k 
kr!zler de kapıdaydı. Daha seksenlerde 
en'asyon sorunu yen!den hortlamı#, 88’den 
!t!baren de yüzde 80 c!varında kron!kle#m!#t!. 
Özal’ın öne sürdü"ü “En'asyon kalkınmanın 
bedel!d!r.” tez! !se ya#anan kr!z neden!yle 
!ç! bo# b!r söz olarak kalmı#tı. Borcu borçla 
ödemeye ba#layan Türk!ye, dı# borç taks!tler!n! 
ve fa!zler!n! düzenl! ödemes!ne kar#ılık 
borçtan kurtulamıyordu. Bu arada 1989 
sonunda konvert!b!l!teye geç!lm!#, 32 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname !le sermaye 
hareketler! ve mal! p!yasalar serbestle#m!#t!. 
Türk!ye de artık f!nans p!yasalarında ya#anan 
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dalgalanmalara açık b!r ülkeyd!. Fa!z 
oranlarını, döv!z kurlarını uluslararası sermaye 
akımları bel!rleyecek, dünyadak! kr!zler 
Türk!ye’y! de etk!s! altına alacaktı.

Bu dönemde, TL dolar kar#ısında reel olarak 
yüzde 40 oranında devalüe ed!ld!. Buna 
kar#ılık 1989’dan !t!baren, kurdak! ayarlamalar 
en'asyonun altında kalıyor, TL !ç p!yasada 
a#ırı de"erlen!yordu. Car! açıklar ve kamu 
açıkları !se g!derek büyüyordu. 

câ..'4�*g-g/'6â0â0�0167�
-+4+.+;14
Hükümet #!md! kamu açıklarını ve car! açıkları 
dü#ürmek !ç!n b!r yol arıyordu. $lk yol dı# 
borçlanmaydı. 1987’den bu yana Türk!ye’n!n 
dı# mal! p!yasalardak! !t!barını korumak 
!ç!n kamu açıklarını dı# borçlanma yolu !le 
ödememe kararı ç!"nend! ve dı# borç pe#!ne 
dü#üldü. B!r yıl önce Mecl!s’ten kararname 

çıkarma yetk!s!n! alan Ç!ller’!n !k!nc! kest!rme 
yolu !ç mal! p!yasalarda fa!z! dü#ürmekt!. 
Bu amaçla Haz!ne’n!n Merkez Bankası’ndan 
kullanaca"ı kısa vadel! avans m!ktarı !k! 
katına çıkarıldı. Böylece !ç borcu para basarak 
ödeme !mkanı do"uyor, !ç borçlanma sened! 
!haleler! de !ptal ed!l!yordu. Em!rle yapılan fa!z 
dü#ürme operasyonu mal! p!yasalarda kr!ze 
neden olacak, alıcılar p!yasadan uzakla#ıp, 
döv!z p!yasasına yönel!nce !pler kopacaktı. 
Merkez Bankası’na fa!z yükseltme !mkânı 
da ver!lmeyecekt!. Car! açık rekor düzeye, 6 
m!lyar dolara fırladı…

Bu g!d!#at, sonunda uluslararası 
derecelend!rme kurulu#larını harekete geç!rd!. 
Türk!ye’n!n kred! notu yatırım yapılab!l!r 
ülke dereces!nden, spekülat!f ülke dereces!ne 
dü#ürüldü. Yakla#an yerel seç!mler neden!yle 
ekonom!k önlemler almayı gec!kt!ren hükümet 
kend!s!n! savunmakta gec!kmed!, Ba#bakan 
Yardımcısı Murat Karayalçın “Kırık not 
hükümet!n suçu de"!l.” açıklamasını yaptı. 

Tansu Ç"ller,  
5 N"san Kararları’yla  

TL’de tar"h"n 
en yüksek 

orandak" üçüncü  
devalüasyona  

"mza attı.
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Merkez Bankası döv!z f!yatlarını tutmak ve 
ekonom!dek! fazla l!k!d!tey! emmek !ç!n 1994’ün 
!lk aylarında p!yasaya 3.5 m!lyar dolar döv!z 
sattı. Döv!z b!r ayda yüzde 15 artarken, maa#la 
çalı#anlar b!le döv!z almaya ko#uyordu. Yıl 
ba#ında 15 b!n l!ra olan dolar kuru n!san ayının 
ba#ında 38 b!n l!raya çıktı. P!yasanın çarkları 
durdu: alacaklar tahs!l ed!lem!yor, f!yatlar 
yüksel!yor, en'asyon yüzde 100’e yakla#ıyordu. 
Rezervler!n!n tümü satılsa da döv!z kurlarındak! 
yükselmey! durdurmanın mümkün olmayaca"ı 
anla#ılınca Ç!ller, hem kr!z! 
yumu#atmak 
hem de IMF 
!le yen!den 
anla#ma 
yapab!lmek !ç!n 
Türk!ye ekonom! 
tar!h!ne 5 N!san 
Kararları olarak 
geçen kararları 
açıklayacaktı.

Bu kararlarla Ç!ller, 
TL’de tar!h!n en 
yüksek üçüncü oranda 
devalüasyonuna 
!mza atmı# olacaktı. 
Önce yüzde 13,6 
daha sonra yüzde 38,8 
oranlarında olmak üzere 
TL’n!n de"er! yüzde 52 
dü#ürülüyordu. Hükümet 
sıcak parayı çekmek !ç!n Haz!ne bonosu, tahv!l ve 
repo gel!rler!nden alınan yüzde 5’l!k verg! oranını 
da kaldırıyordu. Türk!ye, IMF’n!n ac!l durum 
kr!terler!ne g!rerken, heyetler de b!rb!r! ardına 
gelmeye ba#ladı. IMF !le n!yet mektubu tekrar 
!mzalanırken bankalara yönel!k operasyonlar 
!ç!n dü"meye basıldı, Türk!ye Tur!zm Yatırım 
ve Dı# T!caret Bankası (TYT) ve Dı#bank’a el 
konuldu. Kr!z 110 b!n k!#!n!n de !#s!z kalmasına 
yol açmı#tı. 

Ç!ller’!n 5 N!san 1994 !st!krar programında Petrol 
Of!s!, Sümerbank ve Et-Balık Kurumu g!b! on !k! 

kurulu#un özelle#t!r!lmes! de vardı. 23 Kasım’da 
özelle#t!rme yasası mecl!sten geçt!, fakat !sten!len 
sonuca ula#ılamadı. 1995’te Ç!nkur’la ba#layan 
özelle#t!rme paket!n!n en gözde kurulu#u,  
PTT’n!n telefonu kar#ılayan T’s!yd!. 1994 
ba#ında b!r kanunla T, PTT’den ayrılmı# ve Türk 
Telekomün!kasyon A% adını almı#tı. Otomat!k 
santral kapas!tes! 14 m!lyon hatta sah!p, Türk 
Telekom A% dünyanın !lk 12 kurumundan b!r!yd! 
ve yüz k!#!ye 22,65 hat, y!ne yüz k!#!ye 19.97 

abone dü#üyordu. Türk!ye ve 
Orta Asya’nın kapsama alanı 
!çer!s!nde bulundu"u !lk 
Türk uydusu TÜRKSAT 1 de 
A"ustos 1994 tar!h!nde uzaya 
fırlatılmı#tı. 

1995’te T’n!n yüzde 49’unun 
özelle#t!r!leb!lece"!ne 
!l!#k!n yasa çıktı. Gel!r 
!ç!n öngörülen rakam 20 
m!lyar dolardı, çünkü o 
tar!hte Brez!lya kend! 
T’s!n! 20 m!lyar dolara 
satmı#tı. Ç!ller’!n 
harcamalara a"ırlık 
vermes!n!n neden! 
de satı#tan gelece"!n! 
dü#ündü"ü !#te bu 
gel!rd!. Koal!syon 
orta"ı part!n!n 

m!lletvek!ller!nden Mümtaz Soysal 
T’n!n satı#ını !ptal ett!r!nce, T’n!n özelle#t!r!lmes! 
gelecek yıllara kalacak, dahası özelle#t!rmede 
de 1994-99 dönem!nde kayda de"er b!r gel!#me 
sa"lanamayacaktı. 

Ç!ller sadece !çer!de sanay!c!ler!, ekonom!stler! 
ve toplumu de"!l IMF’! de hayal kırıklı"ına 
u"ratmı#tı. IMF N!yet Mektubu’nun üzer!nden 
çok geçmeden ver!len sözler unutulmu#, hükümet 
Ankara’ya gelen heyete de ver!len sözler!n 
gerçekle#emeyece"!n! !t!raf etm!#t!. Kararların !lk 
del!nmes! taban f!yatlarla oldu. Kasım ayında !se 
en'asyon 5 N!san Kararları’nın hede'ed!"! g!b! 
yüzde 20 de"!l, yüzde 116 oranında gerçekle#t!. 
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En'asyon yüzde 150’ye do"ru ko#arken, 
Cumhurba#kanı Süleyman Dem!rel “Bu 
en'asyon sava#ta b!le olmadı.” yorumunu 
yapıyordu.  Dahası ekonom! tar!h!n!n en 
büyük kr!zler!nden b!r! olan 1994 Kr!z!, 
s!yas! çek!#meler!n, yanlı# pol!t!k kararların 
faturasını Türk!ye’ye gayr! saf! m!ll! hasılanın 
yüzde altı azalmasıyla ödetm!#t!, 1995 ve 1996 
yılları büyüme açısından program hede'er!n! 
a#ıyordu. 

Sanay!c!ler de ted!rg!nd!. Dönem!n $SO 
Ba#kanı Hüsamett!n Kav!, sanay!n!n hızla 
er!me sürec!nde oldu"unu, döv!z kurları 
ve fa!zler!n !nanılmaz rakamlara çıktı"ını 
bel!rterek, “Ya#anan kr!z ortamında 
sanay!ye get!r!len yen! yüklerle !#!n !ç!nden 
çıkılamaz duruma gel!nm!#t!r. Yaygın !#s!zl!k 
ve ödenemeyen banka kred!ler! ba#ka 
bunalımlara zem!n hazırlayacaktır” d!yordu. 
Bu arada sıcak para !le mücadele etmek !ç!n 
kolları sıvayan Ç!ller ne yazık k! paradan para 

kazanma !mkânı do"uran saadet z!nc!r!n! 
kıramadı. “Beyn!m!n yarısı” ded!"! Haz!ne 
Müste#arı Osman Ünsal’la baskı !le fa!zler! 
dü#ürme operasyonları yaparken, ekonom!y! 
rayından tamamen çıkardı. O yıllar 
sanay!c!n!n yen! üret!m ve satı# yer!ne faal!yet 
dı#ı gel!rlerden para kazandı"ı yıllar oldu.

Hükümet daha çok f!nans sektörünün 
sorunlarıyla bo"u#urken sanay!, özell!kle 
de !malat sanay! göz ardı ed!lm!#, !hracat 
hedef!nden de g!derek uzakla#ılmı#tı. 
Büyüme oranlarına kararsızlık hak!md!, 
yüzde altı !le on arasında gelg!tler 
ya#anıyordu ve bu sanay!de de kend!n! 
göster!yordu, sanay!n!n de büyüme hızı 
yava#lamı#tı. $# gücü ver!ml!l!"! 1971-
1980 dönem!nde ortalama yüzde 2,15 artı# 
sa"larken bu rakam 1981-1990 arasında 
ortalama yüzde 3,48’e çıkmı#tı. %!md! 
!se büyüme durmu#, hatta yüzde 1,26’ya 
dü#mü#tü. 

Ba#bakan Tansu Ç"ller !SO !hracat ve Verg" Ödül Tören"’nde, 1994.
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Özel sektörün !malat sanay!s!ndek! 
yatırımlarında da beklenenden az artı# 
görülüyordu, yüksek fa!z ve en'asyon neden!yle 
sanay!c!ler yen! yatırımlar b!r yana kapas!te 
artırımına g!tmekte b!le ted!rg!nd!. 1985-1992 
yılları arasında 50 b!n yen! !# alanı yaratılmı#ken 
bu #!md! durma noktasına gelm!#t!. Ayrıca 
!hracatta da gözle görülür b!r dü#ü# vardı. 
1985’te !hracatın Gayr! Saf! M!ll! Hasıla !ç!ndek! 
oranı yüzde 11,7 !ken sonrak! yıllarda yüzde 
dokuzlara kadar dü#mü#tü. Dahası !hracatın 
ço"unu tekst!l g!b! dü#ük teknoloj!l! mallar 
olu#turuyordu, oysa dünyada bu tür malların 
!hracat payı dü#mü#, yer!n! !ler! teknoloj! 
ürünü mallar almı#tı. $thalatta !se o güne kadar 
görülmeyen oranlara ula#ılacak, 1996’da yüzde 
23,1’e varılacaktı. Bazı ekonom!stler gelecekte, 
bu sürec! “en !st!krarsız dönem” olarak 
de"erlend!recekt!. 

Sanay!c!ler #!md! sorunlarını !letecek b!r merc! 
bulmakta b!le zorlanıyordu. Bu pol!t!kasız 
dönem!n bedel! Türk!ye’n!n teknoloj!k ve 
endüstr!yel gel!#meler! yakalayamaması olmu#tu. 
Oysa dünya teknoloj!k b!r yol kav#a"ına gelm!#, 
Güney Kore, Tayvan g!b! Do"u Asya ülkeler! 
bu kav#akta dünyayı yakalamaya çalı#ırken 
Türk!ye b!r hayl! ger!lerde kalmı#tı. En 
d!nam!k sektörlerden tekst!l neredeyse “bavul 
t!caret!”nden medet umar hale gelm!#t!. 

Bavul t!caret!, 90’lı yıllarda ekonom! den!ld!"!nde 
neredeyse akla gelen !lk hareketl! alandı. Ba#ta 
$stanbul ve Do"u Karaden!z sah!l #er!d! olmak 
üzere tüm Türk!ye Rusya’ya gel!p g!den bavullara 
gözünü d!km!#t!. Karaden!z kentler!nde “Rus 
pazarları” kurulurken $stanbul’dak! hareketl!l!k 
!se Lalel!’de odaklanıyordu. Ruslar, Gürcüler, 
Ukraynalılar deterjandan oyunca"a, kuru 
yem!#ten sebze ve meyveye, der! e#yadan !ç 
çama#ırına ne varsa talep ed!yor, hatta p!yasayı 
onlar yönlend!r!yordu. Kısmen üret!me de 
yansıyan bu hareketl!l!k, daha dü#ük ücretle 
!#ç! çalı#tırma g!b! sorunları da beraber!nde 
get!r!yordu.

-4â<.'4â0�#4#5+0&#0�
5+;4+.#0�2#46â
27 Mart 1994’te Türk!ye yen! b!r seç!m dönem!ne 
g!rm!#t!. Kayıtlı seçmenler!n yüzde 92’s!n!n 
katıldı"ı seç!me katılan part! rekor sayıdaydı. 
Sol üç part! !le g!r!yordu seç!mlere SHP, DSP 
ve CHP. Sandıklar açıldı ve Türk!ye’n!n gelecek 
on yıllarını etk!leyecek sonuçlar açıklandı: Oy 
patlaması gerçekle#t!ren Refah Part!s! büyük 
kentler!n de aralarında bulundu"u çok sayıda 
yerel yönet!m!n ba#kanlıklarını kazanmı#tı. 
Refah Part!s! adayı Recep Tayy!p Erdo"an 
$stanbul’un, Mel!h Gökçek !se Ankara’nın 
beled!ye ba#kanı oldu. $l genel mecl!s! oylarında 
da yüzde 19 !le Refah b!r!nc! part!yd!, SHP yüzde 
13,6, tüm sol part!ler !se toplamda yüzde 27 oy 
alab!l!yordu. Sadece sol de"!l, merkez sa"da da 
ANAP ve DYP c!dd! oranda oy kaybetm!#, yüzde 
21’lerde kalmı#tı. 

Sosyal demokrat oylardak! er!me üzer!ne, solda 
b!rle#me çalı#maları ba#latılıyordu. Çatının 
CHP m! SHP m! olaca"ı kararını delegeler verd!. 
SHP feshed!lerek, CHP’ye katılma kararı alındı. 
H!kmet Çet!n CHP’n!n be#!nc! Genel Ba#kanı 
seç!l!yor, 9 Eylül 1995’de !se ba#kanlı"a Den!z 
Baykal gel!yordu. Baykal’ın gel!#!n!n ardından 
koal!syon yen!lend!. Karayalçın’ın yer!ne Baykal 
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Ba#bakan Yardımcısı oldu. Baykal’la Ç!ller’!n 
koal!syon görü#meler! !se anla#mazlıkla 
sonuçlanacaktı. Baykal’ın $stanbul Emn!yet 
Müdürü Necdet Menz!r’! görevden almasını 
!sted!"!n! söyleyen Ç!ller, !kt!darda kalmak !ç!n 
b!r bürokratı feda edemeyece"!n! bel!rterek, 
!st!fasını Dem!rel’e sundu. 

1995’te erken seç!mlere g!d!ld!"!nde de tablo 
çok de"!#med!. Üstel!k seç!m yasasında 
de"!#!kl!k yapılmı#, m!lletvek!l! sayısı 450’den 
550’ye çıkarılmı#tı. 24 Aralık’ta seçmen!n 
yüzde 85 oranında sandık ba#ına g!tt!"! 
seç!mlere 12 part! katıldı. Refah Part!s! yüzde 
21,4 !le en yüksek oyu alırken ANAP yüzde 
19,6, DYP yüzde 19,2, DSP yüzde 14,6’yla 
onu !zled!. CHP yüzde 10 barajını kıl payı 
geçm!#t!. Seç!m sonuçları y!ne koal!syonu 
!#aret ed!yordu... Turların sonunda, RP’n!n 
deste"!yle Ç!ller’!n malvarlı"ı ve örtülü ödenek 
suçlamalarına yönel!k ver!len önergen!n 
redded!lmes! anla#masına dayanılarak 
Refahyol Hükümet! kuruldu. 54’üncü hükümet 
bu #artlar altında yola çıkıyordu.

Bu arada 1994 b!r gününü, 9 Kasım’ı 
Cumhurba#kanı Süleyman Dem!rel’e ayırmı#tı. 
O gün Dem!rel “Köprüler ve Barajlar Kralı” 
unvanını b!r kez daha pek!#t!rd!. En büyük 
hayaller!nden b!r! olan Atatürk Barajı’nın 
temel atma tören!ne “yasaklı” oldu"u !ç!n 
katılamamı#tı, ama Harran Ovası’na su verecek 
Urfa Tünel!’n!n açılı#ını yaptı. Ç!ller’e göre 
Türk!ye topraklarına yüz b!n k!lometre daha 
eklemek anlamına gelen su ovaya akarken 
“Bu b!r açılı# de"!l,” d!yordu Dem!rel “Bu b!r 
bayram, b!r dü"ün, toydur.”

Aynı yılın %ubat’ında Dem!rel b!r de b!r !lkle 
tanı#tırdı Türk!ye’y!. Bu cep telefonuydu ve 
telev!zyonlar açılı# !ç!n çek!m yaparken hattın 
d!"er ucunda Ç!ller vardı. Türk!ye pazarına 
g!ren !lk f!rma Turkcell’d!, onu Tels!m !zled!. 
Ba#larda b!r cep telefonunun f!yatı b!n !le 
!k! b!n dolar arasında de"!#!yordu, y!ne 
de kısa sürede, herkes!, hatta kullanıcısını 

b!le #a#ırtacak büyüklükte b!r pazar olu#tu. 
Teknoloj! de sank! bu ürün üzer!nde 
yo"unla#mı# g!b!yd!, kısa aralıklarla çe#!tl! 
modeller ve uygulamalarla cep telefonları 
p!yasaya sürüldü. 2013’e gel!nd!"!nde mevcut 
üç #!rkette abone sayısı 68 m!lyona ula#acak, 
akıllı telefonlarla da b!r el büyüklü"ündek! 
c!haz neredeyse hayatın kend!s! hal!ne 
gelecekt!!  

Evet, !let!#!m cep telefonuyla kuruluyordu 
artık, ama Türk!ye hala vakt!n! yüksek 
en'asyon ve #!ddetl! s!yas! çek!#melerle 
harcıyordu. Dem!rel’!n ba#bakanlı"ı 
dönem!nde ba#layan, kamu açıklarının Merkez 

Dönem"n Cumhurba#kanı Süleyman Dem"rel  
Türk"ye’dek" "lk cep telefonu görü#mes"n" dönem"n Ba#bakanı 
Tansu Ç"ller’le gerçekle#t"rd".
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Bankası kaynaklarıyla f!nanse ed!lmes!, 
ekonom!y! kr!ze açık b!r duruma get!r!yordu. 
Popül!st pol!t!kalar neden!yle 1980’lerde yarım 
kalan yapısal reformlar yapılamıyor, batık 
bankaların zararları devlete yüklen!yordu. 
Bu arada özelle#t!rmelerde b!r artı# görüldü, 
SEK’e, Yem Sanay!’ne a!t !#letmeler satı#a 
çıkarıldı, ancak bu satı#lar kar#ılı"ında 
alınan para ekonom!dek! dar bo"azı a#maya 
yetmeyecekt!. 

1990’ların !lk yarısı sadece ekonom!n!n de"!l 
s!yaset!n “karanlık” yüzünün de serg!lend!"! 
yıllar oldu. 1990’ın ba#ında 31 Ocak’ta Prof. 
Muammer Aksoy, gö"sünden üç kur#unla 
vurularak öldürüldü... Mart’ta basın cam!asını 
da sarsan Çet!n Emeç c!nayet! geld!. Turan 
Dursun, H!ram Abas, Bahr!ye Üçok, U"ur 
Mumcu, Musa Anter, E#ref B!tl!s, Behçet 
Cantürk, Onat Kutlar, Met!n Göktepe’n!n 
ölümü fa!l! meçhuller l!stes!ne g!rd!. Do"u 
!ller!nde de gözaltında kayıplar artmı#, 
yakınları her cumartes! Galatasaray L!ses! 
önünde toplanarak devletten yakınlarının 
akıbet!n! sormaya ba#lamı#tı. S!vas’ta onlarca 
sanatçı yakılarak öldürülmü#, bu olay 
Türk!ye’n!n dü#ünce özgürlü"ü konusundak! 
s!c!l!nde kolay kolay kapanmayacak b!r 
ged!k açmı#tı. Pol!t!kacılar her c!nayet!n 
ardından üzüntüler!n! bel!rt!yor, ama ne 
kat!ller bulunab!l!yor ne de yen! c!nayetler!n 
önüne geç!leb!l!yordu. Ölümler, kavgalar, 
s!yas! !st!krarsızlıklar, koal!syonlar, pahalılık, 

yatırımsızlık, !#s!zl!k... 1990’lar Türk!ye 
tar!h!ne h!ç de !ç açıcı olmayan sayfalar 
ekleyerek !lerl!yordu. 

1996’yı neredeyse bütün Türk!ye ayakta 
geç!rd!. Susurluk’ta ya#anan b!r traf!k 
kazasıyla k!rl! ve tehl!kel! s!yas! !l!#k!ler 
ortaya döküldü. B!r m!lletvek!l!, b!r emn!yet 
müdürü ve b!r sabıkalının b!r arada oldu"u, 
parçalanan otomob!lden s!lahların çıktı"ı 
kaza geçm!#!n karanlık olaylarını da 1996’ya 
ta#ıdı. Soru#turma açıldı, ancak hükümet 
de kend!n! bu olaydan uzak tutacak bas!ret! 
gösteremed!, Ç!ller’!n sabıkalı Çatlı’yı savunan 
sözler! tans!yonu daha da yükseltt!. Ba#ta 
$stanbul, Türk!ye’n!n pek çok !l!nde “Aydınlık 
$ç!n B!r Dak!ka Karanlık” eylemler! ba#ladı. 
Ancak Türk!ye’n!n gündem! konunun tüm 
çıplaklı"ıyla ortaya çıkmasına !z!n vermeyecek, 
gelecek yılları da tehl!keye atacaktı.  

5#0#;â%â.'4&'0��
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1997’ye !y!mser beklent!lerle g!r!ld!, 
p!yasalarda da olumlu b!r ortam vardı. Ancak 
sanay!c! temk!nl! davranmayı ye"l!yordu. 
Ergun Baskan $SO derg!s!nde Türk!ye 
sanay!s!n!n 1997 ba#ındak! tablosunu ç!zerken 
uyarılarda bulunmadan edem!yordu:

“… Türk sanay! sektörü !kt!dar tarafından 
yapılan vaat ve ver!len sözler!n etk!s! altında 
1997’ye g!rmekted!r. Pek tab!! 1997 !ç!n 
gerçekle#mes! hayal g!b! b!le olsa; ka"ıt 
üzer!nde denk görünen bütçen!n açıksız 
kapanab!lmes! herkes!n genel arzusu ve 
beklent!s!d!r. Ancak yıllarca sürüncemede 
kalan özelle#t!rmede c!dd! ve somut adımlar 
atılamaz !se denk bütçe hayal!n de ötes!nde b!r 
aldatmaca olarak kalır.

KOB$’ler s!yas! !st!smar ve çıkarlara alet 
ed!lmez !se küçük ve orta boy sanay! !ç!n 1997 
öneml! b!r yıl olacaktır. Gümrük B!rl!"! uyum 
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yasalarının b!r an önce kanunla#ması !ç!n 1997 
adeta son b!r fırsattır. AB tren!n! kaçırmak 
!stem!yorsak bunu bu sene gerçekle#t!rmek 
zorundayız. 

Türk!ye 1997 yılını !ler!s! !ç!n üm!t veren b!r 
yıl olarak kapamak !st!yorsa Güneydo"u’da 
da süregelen gayr! resm! sava#ın sonunu 
almak durumundadır. H!ç b!r !kt!dar 
Türk!ye’n!n gelece"!n!n Batı !le dengel!, saygılı, 
menfaatler! b!rle#t!ren b!r pol!t!kadan yana 
oldu"unu !nkâr edemez. Temenn!m!z ba#ka 
alternat!'er arayı#ı !ç!nde dı# pol!t!kada 
zaman kaybed!lmemes!d!r. Pek tab!! 1997 de 
en'asyonun tek rakama !nece"!n!n hayal! 
dah! mümkün de"!ld!r. Ancak kontrol altına 
alınmı# b!r en'asyon Türk ekonom!s!ne çok 
#ey kazandıracaktır. Bunun en bel!rg!n tes!r! 
gelece"e a!t güvende olacaktır. Türk özel kes!m! 
ve sanay! sektörü ekonom!de ve s!yasette 
!st!krar ve önünü görmek !stemekted!r. Bunun 
tem!n! ve güven ortamının yaratılması s!yas! 
!st!krara ba"lıdır. Üm!t ve temenn! edel!m 
k! Türk!ye 1997 yılını da s!yas! çek!#meler ve 
bel!rs!zl!kler !ç!nde geç!rmes!n.”

Jak Kamh! de aynı sayıda yayımlanan yazısında 
benzer sorunlara d!kkat çek!yor, sanay!c!n!n 
görü# ve talepler!n! #öyle sıralıyordu:

“B!r üyes! oldu"um Türk sanay!nde karlılık 
b!r!c!k amaç de"!ld!r. Sanay!le#me, yüz 
yıllardır b!l!m adamlarının anlattıkları g!b!, 
ulusal ekonom!ler!n kend!ler!n! yarattıkları 
heyecan ver!c! b!r süreçt!r. Heyecan ver!c! 
olmasaydı bunca ülkede; bunca g!r!#!mc!; 
bunca güçlüklere ra"men sanay! yatırımları 
yapamazlardı. 1997 yılına bakıldı"ında 
ekonom!k büyüme oranının yakla#ık (yüzde 
5) düzey!nde dü#ünüldü"ü görülüyor. Böyle 
b!r oranın ekonom!k !st!krar amaçlı oldu"u 
!ler! sürüleb!l!r. Ben, bu kanıda de"!l!m. Daha 
önce bel!rtt!"!m g!b!, (yüzde 7)’n!n altında 
büyüme ve oranları ba#ta !st!hdam olmak 
üzere sorunları artırıcıdırlar. K!#!sel görü#üm, 
1997 yılı !kt!sad! büyüme oranımızın (yüzde 

6) dolaylarında olaca"ıdır. Gelecek yıl da 
devlet bütçes!n!n “denk” olmayaca"ı ve (2,6) 
katr!lyon kadar açık verece"! yolunda çe#!tl! 
tahm!nler vardır. Bu tahm!nler!n dayana"ı 
genell!kle, varlıkların satılması ve özelle#t!rme 
!#lemler!nden (1,1) katr!lyon l!ra düzey!nde 
gel!r sa"lanamayaca"ı dü#ünces!d!r. E"er bu 
de"erlend!rmeler #u veya bu ölçüde geçerl! !se 
kamu kes!m!n!n borçlanma gere"! 1997 yılında 
da büyükçe m!ktarlarda sürecek demekt!r.

… 1996 yılındak! s!yas! !st!krarsızlık do"al 
olarak yerl! ve yabancı sermaye yatırımlarında 
çek!ngenl!k yaratmı#tır. Buna ra"men yatırım 
te#v!k belgeler!ndek! sayı ve yatırım bedeller! 
artı#ı kıvanç ver!c!d!r. 1997 yılında pol!t!k 
!st!krar olu#ursa ve özelle#t!rme hızlandırılırsa 
ver!ml!l!k ço"alır. Böylece hem m!ll! gel!r 
(GSMH) artar hem en'asyon oranı dü#er. 
Kanımca, teknoloj! transfer! (T.T.) olayının 
sonucuna yakla#ılmı#tır. Ba#ta !malat sanay! 
olmak üzere ulusal ekonom!n!n hemen 
her kes!m!nde yo"un ara#tırma gel!#t!rme 
(AR-GE) u"ra#larına gerek vardır. Her 
ülkede, herkes, bazı sorunlar !ler! sürerek 
yakınmalarda bulunur. Do"aldır. Öneml! 
olan genel durumun ne oldu"udur. Böyle b!r 
yakla#ımla baktı"ım zaman ben 1997 yılının 
ve onu !zleyecek n!ce yılların sürekl! olarak 
ekonom!k ve sosyal gel!#me get!rece"!n! 
görüyorum.”

Günler Kamh!’y! de"!l, Baskan’ı haklı 
çıkaracak olumlu hava uzun sürmeyecekt!. 
M!ll! Güvenl!k Kurulu’nun 28 %ubat kararları 
!le hükümet uyarıldı. Uyarılara neden 
olan “la!kl!k elden g!d!yor!” kaygısıydı. 28 
%ubat’tan sonra Erbakan ba#bakanlık görev!n! 
Ç!ller’e bırakmak durumunda kaldı. Ancak 
28 %ubat yen! b!r sorunu tet!klem!#, toplum 
“d!ndarlar” ve “la!kler” olarak !k!ye ayrılmı#tı. 
Genelkurmay bünyes!nde kurulan Batı 
Çalı#ma Grubu’nun “$slamcı sermayey!” hedef 
alan çalı#ması $slamcı olarak b!l!nen #!rketler!n 
mallarının protesto ed!lmes!ne vardırılmı#tı. 
Dahası 1980’lerde ba#layan ün!vers!telerde 
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türban takılıp takılmaması tartı#maları 
yen!den alevlenm!#, yasakla b!rl!kte 
toplumdak! ayrı#ma daha da bel!rg!nle#m!#t!. 
Akılcı ve demokrat!k b!r çözüm üretmeye 
çalı#anların solu"u !se çabuk kes!lecek, 
ö"renc!ler artık türbanla okula g!remeyecekt!. 

 Prosedür olarak !st!fa eden !k! ortak yen!den 
görevlend!rme beklerken Dem!rel, görev! 
Ç!ller yer!ne ANAP l!der! Mesut Yılmaz’a 
verd!. Ç!ller’!n bu karara tepk!s! “Çankaya 
darbes!” oldu. Aynı günlerde Türk!ye !k! 
sorunla daha bo"u#mak durumunda kaldı, 
b!r! Kardak 
Kr!z!’yd!, d!"er! 
!se Kürt sorunu. 
Avrupa’ya g!den 
DEP m!lletvek!ller! 
“sürgünde Kürt 
parlamentosu” 
kurmu#, Kürt 
sorunu, Avrupa 
B!rl!"!’n!n de 
gündem!ne g!rm!#t!. 
Terörle Mücadele 
Yasası’nın 8’!nc! 
maddes! neden!yle 
ba#ta Ya#ar Kemal 
b!rçok yazar, gazetec! ve aydın yargılanıyordu. 
Avrupa Parlamentosu, Türk!ye’n!n Gümrük 
B!rl!"! sürec!ne g!rd!"!n! hatırlatırken “Bu 
madde de"!#mezse gümrük b!rl!"! olmaz.” 
d!yordu. Sonunda askerler!n !t!razına ra"men 
8’!nc! madde de"!#t!r!lecekt!.

Bu arada Do"u’dak! olaylardan !# dünyası da 
rahatsızdı. Türk!ye Odalar ve Borsalar B!rl!"! 
S!yasal B!lg!ler Fakültes! ö"ret!m üyes! Prof. 
Dr. Do"u Erg!l’e  “Do"u Sorunu Te#h!sler 
ve Tesp!tler” ba#lıklı b!r rapor hazırlattı. 
DGM’n!n soru#turma açtı"ı rapor, bu soruna 
yönel!k kamuoyuna açıklanan !lk rapor olma 
özell!"!n! ta#ıyordu. Bu raporu TÜS$AD’ın 
“Demokrat!kle#me Paket!” !zleyecekt!. Pakette, 
seç!m barajının yüzde be#e !nd!r!lmes!, 
seç!lme ya#ının 25’e çek!lmes!, Genelkurmay 

Ba#kanlı"ı’nın Savunma Bakanlı"ı’na 
ba"lanması, Kürt sorunun çözülmes!ne 
yardımcı olmak üzere !fade özgürlü"ü ve 
part!le#me hakkının tanınması !sten!yordu. 

Yılmaz hükümet! !ç ve dı# p!yasalardan olumlu 
destek alıyordu. $lk yaptı"ı !# de e"!t!m! 
kes!nt!s!z sek!z yıla çıkarmaktı. Y!ne de s!yaset 
b!r türlü !st!krara kavu#amıyordu. Türkbank 
!hales!nde ya#anan yolsuzluk neden!yle ver!len 
b!r gensoru !le Yılmaz hükümet! dü#ürüldü. 
Erken seç!m #artıyla hükümet! Ecev!t 

kuruyordu. 1999’un 
18 N!san’ında genel 
ve yerel yönet!m 
seç!mler! yapıldı. 
Seç!mlerden Bülent 
Ecev!t’!n l!der! 
oldu"u DSP, b!r!nc! 
part! olarak çıktı, 
CHP !se baraj 
altında kaldı. 
Yüzde 22 oy alan 
DSP b!r öncek! 
seç!mde baraj 
altında kalan, bu 

seç!mde !se sürpr!z 
yaparak yüzde 17,98 oy alan MHP ve ANAP’la 
koal!syon kurdu. Yerel seç!mler!n gal!b! !se 
Refah Part!s!’n!n devamı olan Faz!let Part!s! 
oldu.

S!yasette bunlar olup b!terken 10 yıl !ç!nde 
Körfez ve 1994 kr!zler!n! ya#ayan Türk!ye 
ekonom!s!nde yen! b!r kr!ze do"ru yol 
alınıyordu. Türk!ye sadece !çerde ya#anan 
yanlı# pol!t!kalardan de"!l, dünyada ya#anan 
kr!zlerden de etk!len!yordu.

&g0;#;+�5#45#0�-4â<.'4
1990’lar dünya ekonom!ler!nde de kr!zl! 
yıllardı. 1994’te Meks!ka’da yoksul köylüler!n 
ayaklanması !le ba#layan kr!z 1995’te 
yüksek bütçe açı"ı ve yüzde 75’e yükselen 
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fa!z oranları !le der!nle#t!. Ekonom! durdu. 
Yabancı yatırımcıların kr!z! Lat!n Amer!ka 
olarak aynı kefeye koyması neden!yle 
Arjant!n ve Brez!lya da kr!ze g!rd!. Bu kr!ze 
“Tek!la kr!z!” adı ver!lecekt!. 

Yen! küresel kr!z dalgası !se 1997’de 
ba#layacaktı. Bu yıla kadar gel!#mekte olan 
ülkelere akan sermayen!n yan! sıcak paranın 
yarısı Asya Kaplanları olarak b!l!nen ülkelere 
akıyordu. Bu ülkeler!n büyümes! !se yüzde 
8-12 arasındaydı. Lat!n Amer!ka’da ya#anan 
kr!z!n kıvılcımı !le yatırımcılar Asya’dan da 
çıkmaya ba#layınca kr!z!n f!t!l! ate#lend!. 
Kr!z!n !lk adımını da Tayland para b!r!m! 
Baht’ı devalüe ederek attı. Kr!z dom!no etk!s! 
!le küresel b!r kr!z hal!ne dönü#tü. 

Asya kr!z! dünyada b!r resesyona neden 
oluyor, petrol taleb! g!derek azalıyordu. Bu 
durum Rusya’yı da etk!lemeye ba#ladı. Var!l 
ba#ına 10 dolara dü#en f!yatların daha da 

ger!leyece"! tahm!n ed!l!yordu. Hatta )e 
Econom!st Derg!s! f!yatların be# dolara kadar 
ger!leyece"! !dd!asını kapak yapıyordu. Bu 
da Rusya’nın en öneml! gel!r kayna"ının 
azalması demekt!. 141 m!lyar dolar dı# 
borcu olan Rusya moratoryum !lan edecekt!. 
1998’de Rusya ekonom!s! yüzde 5,3 küçüldü. 
Ancak petrol f!yatlarının yen!den yükselmeye 
ba#lamasıyla kr!z kısa sürede a#ılacak, 2000’l! 
yıllara yakla#ırken petrolün var!l! 35 dolar 
sev!yes!ne ula#acaktı. 

1997’de ya#anan Asya-Pas!f!k kr!z! Türk!ye’y! 
de !ç!ne çekt!. 1998’de Rusya’nın dı# borçlarını 
ödemey! üç ay süreyle durdurdu"unu 
açıklaması p!yasaları allak bullak ett!, $MKB 
endeks! tar!h!n!n en büyük dü#ü#ler!nden 
b!r!n! ya#adı ve yüzde 13,12 oranında de"er 
kaybett!.  Rusya’da faal!yet sürdüren !n#aat 
#!rketler! kr!zden do"rudan etk!len!rken 
“bavul t!caret!” de durma noktasına geld!. 

1997 yılında Tayland’da 
ba#layan Do$u Asya mal" 
kr"z" dünyada b"r 
resesyona neden oluyor, 
petrol taleb" g"derek 
azalıyordu.
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17 A"ustos 1999’da $stanbul ve çevres! yüzyılın 
en büyük deprem!yle sarsıldı. 7.4 #!ddet!ndek! 
deprem, resm! sayıyla 18 b!n, gayr! resm! 
tahm!nlere göre 30 b!n k!#!n!n ölümüne neden 
oldu. 15 Kasım’da Düzce merkezl! !k!nc! b!r 
deprem ya#andı. Türk!ye’n!n en öneml! sanay! 
kurulu#larının bulundu"u Marmara Bölges! 
büyük b!r yıkıma u"radı. En öneml!s! !se 
yet!#m!#, e"!t!ml! elemanlar kaybed!lm!#t!. 
Ortalık durulup da zarar hesaplandı"ında 
konut, t!car! ve sına! yapı, yol, otoyol, köprü, 
d!"er altyapı, ula#ım aracı, mak!ne-teçh!zatın 
ve üret!m!n durması g!b! yan mal!yetlerle 
beraber 13 m!lyar dolarlık b!r kayıp ortaya 
çıkıyordu.

1990’arın !k!nc! yarısında da #!ddet toplum 
üzer!ndek! baskısını sürdürdü. 1996’nın !lk 

günler!nde $stanbul’un !lk gökdelenler!nden, 
!lk akıllı b!nalardan !k!z kuleler!n 25’!nc! 
katında b!r c!nayet daha !#lend!. Özdem!r 
Sabancı ve !k! çalı#ma arkada#ı, Toyotasa 
Genel Müdürü Haluk Görgün !le as!stanı 
N!lgün Hasefe öldürüldü. 

Özdem!r Sabancı, Türk!ye’n!n de !lk sanay! 
kurulu#larından Sasa’yı kuran, Temsa’da 
otobüs üret!m!n! ba#latan, Toyota’yı Türk!ye’de 
yatırım yapmaya !kna eden b!r !#adamıydı. 
Bu Sabancı a!les! kadar Türk!ye sanay!s! !ç!n 
de b!r yıkım oldu, dahası Toyota Sabancı 
grubundak! tüm h!sseler!n! alacak ve 
ortaklıktan ayrılacaktı. D!yarbakır Emn!yet 
Müdürü Ga*ar Okkan !le ö"ret!m üyes! ve 
gazetec! Ahmet Taner Kı#lalı da fa!l! meçhul 
c!nayetler!n kurbanı oldu. 

17 A$ustos 
1999’da 

!stanbul ve 
çevres" yüzyılın 

en büyük 
deprem"yle  

sarsıldı.
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Türk!ye 1996’da sanay! ürünler!n! ve !#lenm!# 
tarım ürünler!n! kapsayan, AB’den gelen sanay! 
ürünler!ne yönel!k gümrük verg!ler!n! kaldıran 
Gümrük B!rl!"!’ne g!rm!#t!. 1999’ın sonunda 
yen! b!r adım daha atıldı, Avrupa Konsey!, 
AB Kom!syonu’nun Türk!ye raporundak! 
tavs!yeler!ne uymu#, Aralık’tak! Hels!nk! 
Z!rves!’nde AB üyel!"! !ç!n aday ülke statüsünü 
kabul etm!#t!. 36 yıl sonra Avrupa foto"rafında 
yer alan Ecev!t’! kutlamak !ç!n ba#ta Cl!nton 
olmak üzere l!derler sıraya g!r!yordu. Ecev!t 
dünya basınına üç mesaj ver!yordu. Üyel!k 
çabuk olacak, !dam cezası kalkacak ve Kıbrıs’ta 
tav!z ver!lmeyecek.

Bu arada Gümrük B!rl!"!’n!n !lk yılında AB 
ülkeler!nden !thalatta artı# oranı !hracat artı#ını 
geç!yordu. Tekst!l üret!c!ler!n!n bekled!"! 
!hracat artı#ı da gerçekle#em!yordu. 1990’ların 
sonuna gel!n!rken Türk!ye’n!n yolu 18’!nc! 
kez IMF kapısına dü#tü. 9 Aralık 1999’da 
hükümet IMF !le anla#tı"ını açıklayacaktı. 
B!r gün önces!nde !se Egebank, Esbank, 
Yurtbank, Sümerbank ve Ya#arbank TMSF’ye 
devred!l!yordu. Programın en temel hedef! 
en'asyonu dü#ürmekt!. Bunu da kuru çıpa 
alarak yapacaktı. Aralık’ın 24’ünde IMF’den 
stand by !ç!n onay çıktı. 4 m!lyar dolarlık 

kaynak serbest bırakılacaktı. Ancak mal! 
d!s!pl!n ve bütçe açıklarının azaltılması !ç!n 
gerekl! s!yas! !rade sa"lanamayacak, Ecev!t 
hükümet! b!rçok önlem! alamayacaktı.

Ekonom! ve s!yasette ya#anan bu hareketl!l!kte 
Ankara kadar $stanbul da etk!l!yd!. Kend!s!ne 
ba#ka roller b!ç!lse de $stanbul hala t!caret 
ve sanay!n!n merkez!yd!. 1992 yılında !#yer! 
sayısı Türk!ye’dek! toplam !# yer! sayısının 
yakla#ık yüzde 20,3’ünü olu#turuyordu. 1999 
!stat!st!kler!ne göre !se Türk!ye’dek! b!n büyük 
sanay! kurulu#undan 530’u $stanbul’daydı. 
Y!ne 1990 rakamlarıyla $stanbul gayr! saf! m!ll! 
hasılanın yüzde 21,2’s!n! olu#turuyor, verg!n!n 
de yüzde 40’ını kar#ılıyordu. Dı# t!caretten 
sa"lanan gel!r!n de yüzde 40’ına $stanbul ev 
sah!pl!"! yapıyordu. Tur!zmde !se güney !ller! 
a"ırlı"ı olu#tursa da hava yoluyla gelenler!n 
üçte b!r! önce $stanbul’a ayak basıyordu. Geçen 
on yıllarda Anadolu sermayes! de güçlenm!#, 
yatırımlar Anadolu’da da artmı#tı, ama $stanbul 
sanay! tes!sler! kent dı#ına kaysa da hala 
ekonom!n!n ba#kent! konumunu koruyordu. 

â51�;â0'�5#0#;â%â.'4�âcâ0�
5#0#;â%â.'4â0�;#0+0&#
Dünyada ekonom!k kr!zlerden, !çerde s!yas! 
ger!l!mlerden bunalan sanay!c!ler, özell!kle 
de $stanbullu sanay!c!ler sorunlarını y!ne 
$stanbul Sanay! Odası’nın çatısı altında çözmeye 
çalı#ıyordu. $SO yönet!c!ler! sanay!c!ler!n 
bütün sorunlarını üstlenerek hem hükümetler 
nezd!nde, hem de uluslararası arenada sözünü 
es!rgem!yor, Türk!ye’n!n kangren hal!ne 
dönü#mü# sorunlarına çözüm arıyordu. O 
günler!n tanıklarından b!r! de Haz!ne ve Dı# 
T!caret Müste#arlı"ı’nda Müste#ar Yardımcısı 
olarak görev yapan Bahar %ah!n’d!. $SO 
yönet!m!nden gelen tekl!f! kabul ederek, 2 Ek!m 
1994’te $SO Genel Sekreterl!k görev!ne ba#layan 
%ah!n’!n tekl!f! kabul etme neden! odanın 
!#ley!#!n! de örnekl!yordu:
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“Haz!ne ve Dı# T!caret Müste#arlı"ında te#v!k, 
yabancı sermaye, serbest bölgeler, ekonom!k 
ara#tırmalar ve b!lg! teknoloj!ler!nden 
sorumlu oldu"umdan sanay! ve t!caret odaları, 
dernekler, yerl!/yabancı sanay!c!ler, #!rketler, 
uluslararası kurulu#larla görü#ürdüm. Ayrıca, 
hükümet yetk!l!ler!n!n bu tür kurulu#lar ve 
kend! !çler!nde yaptıkları toplantılara görev!m 
neden! !le katılırdım. 

Ço"u kurulu# ve k!#!n!n toplantılarda talep 
ett!kler! #ey genelde, nak!t te#v!k ve verg! 
a*ı olurdu. B!z de bunun yanlı# oldu"unu 
anlatmaya çalı#ırdık. Ama, maalesef s!yas! 
otor!te bunu anlamamaya çalı#ır ve popül!st 
yakla#ımlarla yapısal sorunları kısa vadel! 
eklekt!k önlemlerle çözme yolunu terc!h ederd! 
(5 N!san kararları g!b!).

Yen! seç!len $SO Yönet!m Kurulu Ankara’ya 
gelm!#t!. Çe#!tl! bakanlar ve bürokratlarla 
görü#meler yaptılar. Ba#bakanla yaptıkları 
toplantıda ben de vardım. $lk defa nak!t te#v!k 
ve verg! a*ı g!b! kend!ler!ne ve kurumlarına 
yönel!k talepte bulunmayan, ülke ve sanay! !ç!n 
yapısal çözüm öner!ler!n! sunan, sanay!n!n 
sorunlarının kalıcı b!r #ek!lde ve ancak böyle 
çözüleb!lece"!n! söyleyen b!r sanay!c! grubu 
!le kar#ıla#tım. Çok etk!lend!m. Demek bu 
ülkede ben!m g!b! dü#ünen !nsanlar da vardı. 
$SO, toplantıda h!çb!r s!yas! konuya g!rmeden 
sanay!n!n durumunu ve sorunlarını anlatıp 
s!yas!ler!n nerelerde yanlı# yaptıklarını, e"r!s! 
do"rusu !le anlattı. Öner!ler! hep yapısaldı. 
Bana genel sekreterl!"! tekl!f ett!kler!nde, 
Ankara’da havanda su dövdü"ümüz, de"!#!m 
yapamadı"ımız !ç!n kabul ett!m ve görev!me 
ba#ladım.” 

%ah!n’!n $SO’da !lk d!kkat!n! çeken yönet!m!n 
ve üyeler!n!n sosyal sorumluluk duygusu 
gel!#m!#, açık sözlü, dürüst, de"!#!me ve 
dönü#üme açık, orta ve uzun vadede dü#ünen, 
f!k!r üreten ve tartı#an g!r!#!mc! sanay!c!ler 
olmalarıydı. %ah!n’!n kanısı $SO’nun, daha 
önce dünyada örnekler!n! gördü"ü th!nk-
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tank’dan daha !ler!de olmalarıydı. Gel!n 
devamını %ah!n’!n bugüne de ı#ık tutan 
kalem!nden okuyalım:

“Üyeler, yen! pazarlara açılmak !ç!n b!r 
kıtadan öbür kıtaya ko#turuyorlardı. B!r sürü 
sorunla kar#ıla#ıyorlardı. Sorunları çözmeye 
çalı#ıyorduk. Yen! f!kre, de"!#!me açıklardı. 
$SO ve Türk sanay!s! böyle oldu"u sürece 
b!r kr!z, b!n kr!z, dünya kr!z!, Türk!ye kr!z! 
atlatılır, sanay!c! b!r #ek!lde özver! !le tüm 
zorlukların üstes!nden gel!r dü#ünces! bende 
hak!m oldu. $#e, önce teknoloj! ve altyapıyla 
ba#ladık. Temel amaç, üyeye uluslararası 
standartta güçlü b!r teknoloj!k altyapı-b!lg! ve 
ver! !le yurt!ç!/yurtdı#ı her konuda yardımcı 
olmak, hızlı b!r #ek!lde sorunlarını çözmekt!. 
$SO onların ev!, baba oca"ıydı.

Yönet!m!n hede'er!, katkısı ve deste"! !le $SO 
çalı#anlarının özver!s! sayes!nde !çer!de ve 
dı#arıda çok #ey yapıldı. Yurt!ç!/yurtdı#ı oda 
ve th!nk-tank’lara örnek olacak dü#ünce ve 
çalı#malar $SO’da yapıldı ve halen de daha 
gel!#m!# b!r #ek!lde yapılıyor. Bunlardan her 
zaman gurur duyuyorum. $SO’nun ver! tabanı 
ve teknoloj!s! yerl!-yabancı b!rçok ver! tabanı 
ve kaynakla do"ruluk ve çe#!tl!l!k açısından 
rekabet edeb!l!r sev!yedeyd!. B!z!m yaptı"ımız, 
bu ver! tabanını öncel!kle tüm üyelere, 
sonra da e"!t!m!n tüm alanlarına, yurt!ç! ve 
yurtdı#ına ula#tırılab!l!r hale get!rmekt!. Aynı 
!#lem! üyeler!m!ze danı#manlık ve tekn!k 
yardım vererek kend! #!rket ve fabr!kalarında 
da uygulayab!lmeler!n! sa"lamaktı.

Özetle; B!lg! $#lem Merkez! kurarak, bu ver! 
tabanını daha kullanılab!l!r hale get!rme kararı 
alındı. Bu karar çerçeves!nde yo"un çalı#malar 
yapıldı. En öneml! hedef de bu çalı#maların- 
uygulamaların sürdürüleb!l!r olmasıydı. 
Bugün, ben, bunların daha da gel!#t!r!lmekte 
oldu"unu görüyorum. Çünkü $SO meselelere 
hep makro bakar.

Çalı#ma arkada#larımızdan b!r! de uzun 
yıllar Dünya Bankası’nda, Uzakdo"u’dan 
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sorumlu Ba#kan Yardımcılı"ı yapan rahmetl! 
Sayın Att!la Karaosmano"lu’ydu. $SO yönet!m!, 
üyeler!n! ve Türk sanay!s!n! daha fazla 
yurtdı#ına açmak ve d!"er ülke örnekler!nden 
üyeler!m!z! yararlandırmak !st!yordu. Sayın 
Karaosmano"lu’nun bu konuda c!dd! b!lg! 
b!r!k!m! ve tecrübes! vardı. $SO Yönet!m! At!lla 
Bey’e danı#manlık tekl!f ett!. At!lla Bey de gurur 
duydu, duygulandı ve kabul ett!.

1990’ların sonunda tüm dünyada ve Türk!ye’de 
sanay!n!n GSY$H !ç!ndek! payı azalmaya 
ba#ladı. Bunun neden!; teknoloj! ve f!nans 
sektöründe, özell!kle 1990’lardan sonra 
ya#anan hızlı de"!#!m sonucunda !nsanlar 
üretmeden rant!yer oldu. Emek harcamadan, 
$st!hdam yaratmadan b!r alay sorunla 7/24, 
365 gün mücadele etmeden çok !y! kazanç elde 
ed!yorlardı, hala da öyle. Herkes gayr!menkul ve 
p!yasa !#lemler!nden para kazanıyor; bu kazancı 
da yatırıma dönü#türmüyor. Malum 2007-2008 
kr!z! ABD’de böyle ba#ladı. Merkez Bankalarının 
parasal gen!#lemes!n!n bu sorunu çözemeyece"! 
b!l!n!yordu. Artan l!k!d!ten!n p!yasalara 
g!dece"!, f!nansal kurumların bu kayna"ı, r!sk!, 
me#akkat!, özver!s! çok olan sanay! yatırımlarına 
aktarmayaca"ı açıktı. Çünkü aktarım 
mekan!zması çalı#mıyordu, halen çalı#mıyor. 
Kaldı k! tüm ülkelerde yapısal ve mal! reformlar 
yapılamadı. S!stem de"!#t!, !nsanlar de"!#t!. 
Ancak; bu reformları yapab!lme v!zyonu, !rades! 
ve yetene"! olan l!derler yoktu artık.

 Yapısal reformları gerçekle#t!remed!"!m!z 
ve öncel!"! sanay!ye vermed!"!m!z sürece 
dünyada daha çok kr!z ya#anır. Tab!! k! bunlar 
Türk!ye’y! etk!ler ve etk!lemeye devam edecekt!r. 
Sürdürüleb!l!r kalkınma (olay artık büyüme 
de"!l!), ancak katma de"er! yüksek sanay! 
üret!m!, !st!hdam ve tasarruf artı#ı ve bunlara 
destek olacak !hracatla sa"lanab!l!r. Bunun 
!ç!n de, sanay!n!n !#!ne yarayacak !y! e"!t!lm!# 
(ö"ren!m de"!l!) !nsan gücü, !novasyon, AR-GE 
ve sanay!ye öncel!k veren b!r f!nansman yapısı 
ve tab!! k! tasarruf açı"ını kapatmak gerek!yor. 
Mevcut s!stemde reform yapılamazsa dünya, 

daha çok kr!z, !ç çatı#ma, sava# ve jeopol!t!k 
r!sklerle ya#ar. S!stem çöktü, tüm dünya bunun 
altında kalacak. Yen! b!r s!stem ve düzen tab!! k! 
kurulur. Ben!m görü#üm, Türk!ye bunların da 
üstes!nden gel!r. Yeter k! sanay! d!yel!m ve b!z 
olup b!z d!yeb!lel!m. Sanay!c!ler!n çocuklarının, 
sanay!den uzak durdukları söylen!yor. Bence 
bunun çözümü kolay. Yeter k! pol!t!ka ve 
uygulamalar sürdürüleb!l!r b!r #ek!lde bunu 
destekles!n.

B!z!m yapmamız gereken, ba#ta e"!t!m olmak 
üzere yen! b!r hareket ba#latmak. Okul önces! 
e"!t!mde nasıl traf!k g!b! konuları ö"ret!yorsak, 
sanay!y! de ö"retmel!y!z. E"!t!m s!stem!m!ze 
sanay!y! anlatan, sanay!y! te#v!k eden konular 
koymalıyız. Sanay!c!ler! e"!t!mc! olarak 
kullanab!lmel!y!z. Onlar, tecrübeler!n! aktararak 
gençlere yön vereb!l!rler. $SO’nun özell!kle son 
üç yıldır bu konularda çok c!dd! çalı#maları ve 
gerçekle#t!rd!"! projeler! var. Sanay!-Ün!vers!te 
$#b!rl!"!, ver! tabanı kuruldu. $SO-Meslek! 
E"!t!m Projes!, $TÜ Çek!rdek- $SO projes! var.” 

Cumhurba#kanı Dem"rel, !SO’nun  
43. kurulu# yıldönümünde, 1995.
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5CPC[KPKP�UGMV{TGN�FGßGTNGPFKTOGNGTKPKP�FCJC�
DCUMÀP�nÀMVÀßÀ�DW�[ÀNNCTFC�FQßCN�IC\ÀP�MWNNCPÀNOC[C�
DCáNCOCUÀ��)#2¨ÀP�UCPC[K[G�GVMKNGTK�FGßGTNGPFKTKNKTMGP�
KNM�����$�[�M�5CPC[K�-WTWNWáW�NKUVGUKPG�����UCPC[K�
MWTWNWáW�FCJC�GMNGPFK��&CKOK�MQPW�#'6¨[G�QTVCM�QNOCM��
6�TMK�%WOJWTK[GV¨NGTNG�DKTNKMVG�CnÀNCP�[GPK�RC\CTNCT��
����¨ÀP�DCáÀPFC�MWTWNCP�-15)'$¨KP�
-�n�M�XG�1TVC�
fNnGMNK�âáNGVOGNGTK�)GNKáVKTOG�XG�&GUVGMNGOG�âFCTGUK�
$CáMCPNÀßÀ��HCCNK[GVNGTK��XGTIK�TGHQTONCTÀ��)�OT�M�$KTNKßK¨PG�
IKTKá��FCJC�MCNKVGNK��TGVKO�XG�JK\OGVK�UCßNCOCM�COCEÀ[NC�
QNWáVWTWNCP�â51������DGNIGUK��â51¨PWP�[GPKFGP�[CRÀNCPOCUÀ��
â51�cGXTG�fF�NNGTK���¨NCT�DQ[WPFC�JGO�5CPC[K�FGTIKUKPFG�[GT�
DWNFW��JGO�FG�MCOWQ[WPFC�VCTVÀáÀNFÀ���
5CPC[KEK�*CNKV�0CTKP�������/C[ÀU¨ÀPFC�MCNGOG�CNFÀßÀ�[C\ÀUÀPFC�
DCPMCEÀNÀM�UGMV{T�P��á{[NG�GNGáVKTK[QT�
¥5CßNÀMNÀ�6�TMK[G¨FG�D�[�M�VGáMKNCV�RCTOCMNC�I{UVGTKNGEGM�MCFCT�C\FÀT��$WPNCTÀ�FC�CTMCUÀPFC�DCPMCUÀ�
QNCP�VGáMKNCVNCT�QNCTCM�DGNMK�C[ÀTOCM�O�OM�P��&QNC[ÀUÀ[NC�6�TMK[G�GMQPQOKUKPKP�DKT�DCPMCEÀNÀM�
UGMV{T�PG�nCNÀáOCUÀPÀ�F�á�POGM�VCDKK�MK�[CPNÀáVÀT��6�TMK[G�GMQPQOKUKPKP�[CNPÀ\�UCPC[KEK[G�
nCNÀáOCUÀPÀ�F�á�POGM�FG�[CPNÀáVÀT��6�TMK[G�VCUCTTWH�HKMTKPK�DGPKOUK[QTUC��DW�VCUCTTWHW��TGVKOG�
MC[FÀTCECßÀ�KnKP�DGPKOUGOGNKFKT��;�MUGM�HCK\�RQNKVKMCUÀ[NC�DCPMCEÀNÀM�UGMV{T�P��FGUVGMNG[KR��QPW�
FCJC�OWVNW�JCNG�IGVKTOGM�KnKP�JKnDKT��NMGPKP�OKNNK�RQNKVKMC��TGVOGUK�O�OM�P�QNOCOCNÀFÀT��#OC�DW�
DK\FG�OCCNGUGH�UQP�DKTMCn�UGPGFG�[CáCPOÀáVÀT��)GTnGM�áWFWT��2CTC�RQNKVKMCUÀ�JCUUCUVÀT��DKT�IGNKP�
MÀ\�IKDKFKT��-CNDK�nCDWM�MÀTÀNÀT���TMGT��-CNDKPK�MÀTFÀP�OÀ�DKT�FCJC�MC\CPCOC\UÀP��2CTC�RQNKVKMCUÀPFC�
VCUCTTWH�GFKNGP�RCTC�MWNNCPÀNOC\UC�FC��RCTC�VCUCTTWH�GVVKTKNOG\UG�FG�M{V�F�T��2CTC��VCUCTTWH�GFKNOKá�
XG�[CVÀTÀOC�F{P�áV�T�NO�á�KUG�HC[FCNÀFÀT��;QMUC�RCTC[À�PG�[CRCECMUÀPÀ\!
$WI�P���OKN[CT�FQNCT�F{XK\�TG\GTXKPKP�QNOCUÀ�DCPC�I{TG�HGXMCNCFG�[CPNÀáVÀT��6�TMK[G¨PKP�DW�
TG\GTXKPKP�[CPÀPFC����OKN[CT�FQNCT�DQTEW�XCT��$K\�FKßGT��NMGNGTKP�MC[PCMNCTÀPÀ�HKPCPUG�GVOGM�KnKP�
OK�DW�RCTC[À�VQRNW[QTW\!�&GXNGVKP�nCTMÀPFC��UCPC[KEK�IKDK�F�á�POGNK[K\��*GO�MC\CPFÀßÀOÀ\�RCTC[À�
JGO�FG�MC\CPCDKNGEGßKOK\�RCTC[À��TGVKOG�nGXKTGDKNFKßKOK\�\COCP�DGPEG�MCNMÀPCDKNKTK\��$K\�QPW�
[CROÀ[QTW\��DKT�[CPFCP�DQTEWOW\�D�[�[QT��DKT�[CPFCP�VCUCTTWHWOW\�D�[�[QT��DKT�[CPFCP�KáUK\NGT�
QTFWUW�D�[�[QT��DKT�[CPFCP�OWVUW\NCT�QTFWUW�D�[�[QT��DKT�[CPFCP�OWVNW�QNCP�DC\À�UGMV{TNGTKP�
QTVC[C�nÀMVÀßÀPÀ�I{T�[QTW\��$WPWP�F�\GNOG�áGMNK�DCUKV�FGßKN��COC�DKT�VCPGFKT��2CTC[À�DCPMCNCTC�
CNFÀßÀPÀ\�\COCP��DWPWP�áW�MCFCTÀPÀ�[CVÀTÀOC�áW�OCNK[GVNG�F{P�áV�TGEGMUKP�FGFKßKPK\�\COCP��DW�DKT�
FKUKRNKPNK�RCTC�RQNKVKMCUÀPÀP�DCáNCPIÀEÀFÀT��2CTC�OCNK[GVK��DCPMCNCTC�JGTMGUKP�U{[NGFKßK�MCFCT�[�MUGM�
FGßKNFKT��$WI�P�[�\FG������¨NCTNC�[CRÀNCP�VCUCTTWHNCTÀP��[�\FG�PKURGVK�DCPMC�OCNK[GVNGTKPG�[�\FG�
�����¨NCT�UGXK[GUKPFGFKT��c�PM��VCOCOÀ�{[NG�FGßKNFKT��MÀUC�XCFGNKUK��XCFGUK\K�X�U��XCTFÀT���
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$KT�FG�DCPMCEÀNÀM�UGMV{T��JK\OGV�UGMV{T�F�T��[CPK�RCTCUÀ\�
JK\OGV�XGTGP�DKT�UGMV{TF�T��1�JK\OGV�MCTáÀNÀßÀPFC�FC�D�[�M�
DKT�IGNKT�CNOCMVCFÀT��2CTCPÀP�[�\FG������¨UÀPÀP��\GTKPG�
TCMCONCT�MQ[CTCM�RCTC�OCNK[GVKPK�DWNFWO�FGOGM��DW\�
IKDK�MCOWQ[WPFC�[CPNÀáNCTÀ�UGTIKNGOGMVKT��6�TMK[G¨PKP�JKn�
MKOUGPKP�RCTOCM�DCUOCM�KUVGOGFKßK�GP�D�[�M��GP�nKTMKP�
[CPNÀáÀ���n�C[FC�DKT�HCK\�VCJCMMWMWPWP�DW�OCNK[GVNGT�
�\GTKPG�IGVKTOKá�QNFWßW�������RWCPNÀM�KNCXG�[�MV�T���
$W�MCFCT�D�[�M�DKT�[CPNÀáÀ�DCPMCEÀNÀM�UGMV{T���
UCPC[KPKP�XG�OKNNGVKP�Ká�DWNOC�KOMjPÀPÀP�MCTáÀUÀPFC�
MWNNCPÀ[QTUC��DWPC�MCTáÀ�J�M�OGV�RQNKVKMCUÀ�
QNWáVWTWNCOÀ[QT�KUG��DW�RQNKVKMCPÀP�[CPNÀáÀ�
F�\GNVKNOGNKFKT��;CPNÀáÀ�F�\GNVGEGM�QNCP�OGTEK�FG��DW�

KáG�FKUKRNKP�IGVKTGEGM�QNCP�J�M�OGV�MCTCTÀFÀT�¦
â51�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCPÀ�/GOFWJ�*CEÀQßNW�KUG������1ECM¨ÀPFC�6�TMK[G¨PKP�GP�W\WP�

UQNWMNW�UQTWPNCTÀPFCP�DKTKPG�KáUK\NKßG�FGßKPK[QT��

¥'MQPQOKM�FWTIWPNWßWP�V�O�F�P[C[À�GVMKNGOGMVG�QNFWßW�DW�F{PGOFG��KáUK\NKM�CTVÀáÀPÀP�
UGDGR�QNCECßÀ�QNWOUW\�GMQPQOKM�XG�UQU[CN�IGNKáOGNGTG�MC[ÀVUÀ\�MCNCOC[À\��âáUK\NKM�QTCPÀPÀP�
CTVÀá�I{UVGTFKßK�F{PGOFG��GMQPQOKM�D�[�OG�UCßNCPCOC\��KáUK\NKM�CTVÀáÀ��VQRNCO�VCNGDKP�
F�áOGUKPG�XG�DWPWP�UQPWEWPFC�FC�GMQPQOKM�FWTIWPNWßC�PGFGP�QNOCMVCFÀT��$W�MQáWNNCT�
KnKPFG�KUVKJFCO�RQNKVKMCNCTÀPFC�VGOGN�JGFGH��[�MUGM��ETGV�[GTKPG�[C[IÀP�KUVKJFCO�KOMjPNCTÀPÀP�
CTVVÀTÀNOCUÀ�QNOCNÀFÀT��KánK��KáXGTGP�UGPFKMCNCTÀ�
XG�FGXNGV�DW�[GPK�F{PGOFG�GMQPQOKM��ETGV�
MQPWUWPFC�W\NCáOC[C�XCTOCNÀFÀT��'MQPQOKM�
�ETGV��KáNGVOGNGTKP�DQ[WVNCTÀPC�I{TG�XG�
DWNWPFWMNCTÀ��TGVKO�UGMV{T�P�P�MQáWNNCTÀPC�
I{TG�UCRVCPOCNÀFÀT��KUVKJFCOÀ�EC[FÀTÀEÀ�
XG�MÀUÀVNC[ÀEÀ�JWMWMK�F�\GPNGOGNGTFGP�
MCnÀPÀNOCNÀFÀT��f\GNNKMNG�KánK�nÀMCTÀNOCUÀ�
XG�VQRNW�U{\NGáOGNGTKP�VGáOKNK�JCMMÀPC�
JWMWMK�MÀUÀVNCOC�XG�W[IWNCOCNCT�
UGTDGUV�RC\CT�GMQPQOKUK�KNMGNGTKPG�VGTU�
F�áOGMVGFKT��KáI�E��CT\ÀPÀP�[�MUGM�
P�HWU�CTVÀáÀ�PGFGPK[NG�U�TGMNK�CTVOCUÀ��
CKNG�RNjPNCOCUÀPÀP��DW�[GPK�F{PGOFG�GP�
{PGONK�KUVKJFCO�RQNKVKMCNCTÀPFCP�DKTK�
QNFWßWPW�CnÀMnC�I{UVGTOGMVGFKT�



!STANBUL SANAY! TAR!H!               263

-4â<.'4.'�-#;$1.#0�;+..#4�����������

gNMGPKP�MÀV�QNCP�MC[PCMNCTÀPÀP��{PEGNKMNG��TGVMGP�UGMV{TNGTG�VCJUKU�GFKNOGUK�VCTVÀáOCUÀ\�V�O�
MGUKONGTEG�MCDWN�GFKNOGNKFKT��gNMGPKP�V�O��TGVMGP�VCTÀO��UCPC[K�XG�JK\OGV�UGMV{TNGTKPKP�
MC[PCM�KJVK[CEÀ��GMQPQOK[G�[CRVÀMNCTÀ�MCVMÀ�QTCPNCTÀPFC�MCTáÀNCPOCNÀFÀT��$W�UGMV{TNGTG�MCVMÀNCTÀ�
QTCPÀPFC�[CRÀNCP�MC[PCM�VCJUKUK��GMQPQOKM�D�[�OGPKP�UCßNCOCUÀPFC�GP�GVMKP��UCßNÀMNÀ�XG�
MCNÀEÀ�W[IWNCOC�QNCECMVÀT�
â51�;{PGVKO�-WTWNW�$CáMCPNÀßÀ¨PÀ�/GOFWJ�*CEÀQßNW¨PFCP�UGnKONG�FGXTCNCP�*�UCOGVVKP�-CXK¨PKP�
MQPWUW�KUG�TGMCDGV�XG�V�MGVKEKPKP�DKNKPnNGPOGUK��¥&�P[C�KNG�GPVGITCU[QP�nCDCUÀ�KnKPFG�QNCP�
�NMGOK\FG��TGMCDGV�QTVCOÀPÀP�JGP�\�[GVGTNK�F�\G[FG�IGNKáOGFKßK�QTVCFCFÀT��6�TMK[G�OWVNCMC�
TGMCDGV�{NnGßKPFG�[GPK�DQ[WVNCTC�WNCáCDKNOGNK�XG��TGVKO�V�MGVKO�KNKáMKNGTKPK�JGT�[{P�[NG�UCßNÀMNÀ�

DKT�\GOKPG�QVWTVCDKNOGNKFKT�¦�FK[GP�-CXK¨PKP�
[C\ÀUÀ�á{[NG�FGXCO�GFK[QT�
¥6QRNWOWP�DKNKPnNGPFKTKNGTGM�JCMNCTÀPÀP�
DKNKPEKPFG�XG�VCMKDKPFG�QNOCUÀ��IGNKáOG�
KJVK[CEÀPÀP�GP�VGOGN�IGTGMNGTKPFGP�DKTKFKT��
6�MGVKEKPKP�MQTWPOCUÀ�XG�TGMCDGVG�KNKáMKP�
[CUCNCT�XG�F�\GPNGOGNGT��#$�KNG�I�OT�M�
DKTNKßKPG�IKFKNOGMVG�QNCP�DKT�\COCP�DQ[WVW�
KnKPFG�IGTnGMNGáVKTKNOKáVKT��1[UC�DWPWP�
nQM�FCJC�{PEG�VQRNWOWP�KJVK[CnNCTÀPC�
RCTCNGN�W[IWNCOC[C�F{P�áOGUKPK�CT\W�
GFGTFKM��;CUCNCTÀP�nCNÀáVÀTÀNOCUÀ�KNG�
MCTáÀNÀMNÀ�JCM�XG�UQTWONWNWM�DKNKPEKOK\K�
IGNKáVKTGDKNOGOK\�[CUCPÀP�{PI{TF�ß��
QTVCOÀP�QNWáOCUÀPÀP�GP�{PGONK�WPUWTW�
QNCECMVÀT�
$WI�P�F�P[CFCMK�MCNKVG�MCXTCOÀ�F{TV�
VGOGN�KNMG[G��UCßNÀM��I�XGPNKM��nGXTG�

XG�V�MGVKEKPKP�MQTWPOCUÀ�KNMGNGTKPG�FC[CPOCMVCFÀT��6�TM�UCPC[KEKUK�DW�WNWUNCTCTCUÀ�PQTONCTÀ�
IKFGTGM�[CMCNCOC�nCDCUÀ�KnKPFG�nCNÀáOCNCTÀPÀ�U�TF�TOGMVGFKT�
$W�VGOGN�KNMGNGT��\GTKPFG�[�MUGNGEGM�DKT�[CRÀPÀP�MWTWNCDKNOGUK�XG�U�TGMNKNKßK��#$¨PKP�
OCMTQGMQPQOKM�UVCPFCTVNCTÀPC��NMGOK\KP�FG�MCXWáCDKNOGUKPG�DCßNÀFÀT��$WPWP�{P�PFGMK�GP�
{PGONK�GPIGN�QNCP�GPHNCU[QPNC�O�ECFGNG[K��V�O�VQRNWO�MGUKONGTK�MCTCTNÀ��KPCPnNÀ�XG�UCDÀTNÀ�DKT�
áGMKNFG�U�TF�TOGM�\QTWPFCFÀTNCT��'P�MÀUC�\COCPFC�DW�MCTCTNÀNÀßÀ�I{TOGM�XG�FQßTW�MCTCTNCTÀP�
VCTVÀáÀNCTCM�DKT�D�V�PN�M�KnKPFG�QNWáVWTWNCECßÀ�QTVCOÀP�CT\WUW�KnKPFG�IGNGEGßG��OKVNG�DCMOCM�
KUVK[QTW\�¦
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1990’lı yılların en öneml! gösterges! 
zeng!nl!"!n toplumsal algıdak! de"!#!m!yd!, 
zeng!nl!k, daha do"rusu bu zeng!nl!"! 
göstermek artık ayıp de"!ld!. %a#aalı !&ar 
çadırları, son moda otomob!ller, ceplere 
sıkı#tırılmı# b!r, hatta !k! cep telefonu… 
McDonald’s’ı Amer!ka ve Avrupa’nın d!"er 
ünlü fast foot f!rmaları !zl!yor, lahmacunla 
kıyaslanıp tartı#ılan p!zza Türk!ye’ye 
yayılıyordu. 1960’larda ün!vers!telerde ve bazı 
kamu kurumlarında kullanılan, 1980’lerde 
!se sanay! kurulu#ları dah!l özel sektörde de 
yaygınla#an b!lg!sayar, 90’lara gel!nd!"!nde 
kısmen ucuz ve kolay ula#ılab!l!r b!r c!haza 
dönü#üyor, !lk kez ODTÜ’de denenen !nternet 
alanı da 1996’dan sonra gen!#l!yordu. 

R!fat Bal!’n!n ded!"! g!b! Türk!ye “Tarz-ı 
hayattan l!fe style’a” geçm!#t! artık. Gaz!noların 
yer!n! bar ve cafeler almı#, be# yıldızlı oteller!n 
sayısı artıp konsept de"!#m!#t!. Kadınların 
da daha fazla çalı#ma ya#amına katılması, 
h!zmet sektörünün g!derek güçlenmes! 
yemek alı#kanlıklarını de"!#t!rm!#, bu da 
ev mutfa"ının yer!n! fast foodlarla b!rl!kte 
restoranların almasının yolunu açmı#tı. $lk Ç!n 
lokantası 1957’de açılmı#tı, doksanların sonuna 
gel!nd!"!nde bu sayı yüzü bulmu#tu.

Seksenlerde Galler!a !le ba#layan alı#ver!# 
merkez! alı#kanlı"ı 90’larda çı" g!b! büyümü#, 

yabancı markaların da pazara g!rmes!yle 
$stanbul’un !k! yakasında dev merkezler 
açılmaya ba#lamı#tı. Alman sermayel! “Metro” 
doksanların ba#ında Türk!ye’de !lk satı# 
ma"azasını açmı#, bunu d!"erler! !zlem!#t!. 
Alı#ver!#te artık “h!per” ve “gross” market 
tanımları hak!md!. “Tüket!m toplumu olduk,” 
ele#t!r!ler!n!n gölges!nde sanay!c!ler de alı#-
ver!# sektörüne g!rm!#, yerl! ma"azalar z!nc!r! 
olu#maya ba#lamı#tı. Çünkü $stanbul’un 
nüfusu 1997’de on m!lyona yakla#mı#tı. 

Kentle#me sınavındak! notu !se hala dü#üktü 
$stanbul’un. B!r on yıl önce Bo"az!ç!’n!n ön 
görünümünde yo"unla#an !mar tartı#maları 
#!md! gökdelenlere yönelm!#t!. Taks!m-4. 
Levent arasında ba#layan metro !n#aatı 
özell!kle Levent ve Maslak’ta !# merkez! ve otel 
!n#aatlarının yo"unla#masına yol açmı#tı. Kent 
planlamacılarının ula#ımın daha zorla#aca"ı, 
söz konusu bölgen!n öngörülen nüfusu 
kaldıramayaca"ı uyarılarına ra"men !n#aatlar 
sürdü. $stanbul artık sadece yatay de"!l, d!key 
de büyüyordu. Bo"az!ç! ön görünümde Süzer 
Plaza, Sw!ss ve Park Otel $stanbulluları !k!ye 
bölmü#, sonunda Süzer tamamlanırken Park 
Otel mühürlenm!#t!. $n#aat ancak gelecek on 
yıllarda tamamlanacak, ancak kat yüksekl!"!ne 
!lk projedek! kadar !z!n ver!lmeyecekt!. Süzer 
40 katla bakanlara dudak ısırtırken, b!r on yıl 
sonra $stanbul 50 katlı b!naları da görecekt!. 

Türk!ye’n!n ve $stanbul’un de"!#!m! 
“patron”ları da etk!lem!#t!. En köklü #!rketlerde 
!k!nc! ku#ak !# ba#ına geçm!#, !y! e"!t!m almı# 
bu ku#akla beraber entelektüel, !y! g!y!nen, 
sanata !lg!l!, toplumdak! sosyal de"!#!me 
daha duyarlı b!r patron algısı olu#mu#tu. Bu 
patronların konu#malarında !nsan hakları, 
özgürlük, demokras!, ad!l bölü#üm g!b! 

����¨.#4+0�
â56#0$7.¨7
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!stanbul 1990’lar.

konular gündeme gel!yor, medya ya#anan 
her sorunda artık sanay!c!ler!n de görü#ünü 
alıyordu. 

Özal dönem!n!n borsaya !lg! gösteren 
gençler!ne “yupp!” lakabı takılmı#tı. Hırslı 
ve rekabetç! bu gençler henüz e"!t!m 
dönem!ndek! gençl!"! de etk!s! altına almı#tı. 
Gençler de artık memur de"!l, büyük 
#!rketlerde yönet!c! olmak !st!yordu. Yapılan 
b!r ara#tırmada gençler “ne olmak !st!yorsun” 
sorusuna yüzde 48 g!b! büyük b!r oranla 
“patron” yanıtını verm!#t!. Yan! kamuda 
çalı#mak, memurluk artık pek de geçerl! b!r 
meslek de"!ld!. 

1990’lar k!m!m!z !ç!n “B!z!mk!ler” d!z!s!, 
m!st!k alemden yayınlar yapan gazetec! 

Saadett!n Teksoy, k!m!m!z !ç!n Tarkan, Kenan 
Do"ulu, Serdar Ortaç #arkıları demekt!. 
Star’la ba#layan özel telev!zyonlar haberden 
d!z!ye, yarı#madan f!lme rekabet hal!nde, 
!zley!c!y! koltu"una mıhlıyordu. Seksenl! 
yıllarda neredeyse h!ç nefes alamayan Türk 
s!neması da ayaklanmı#, Yavuz Turgul’un 
yönett!"! E#kıya f!lm! !k! m!lyonun üzer!nde 
sey!rc!y! s!nemaya çekm!#t!. Turgul’un 
yolundan genç yönetmenler de geçecek, b!r 
“ba"ımsız” yönetmenler ku#a"ı olu#acaktı. 
$stanbul !se neredeyse açık b!r f!lm platosu 
hal!ne gelm!#t!, semtler çek!len d!z!ler ya 
da f!lmlerle özde#le#t!r!l!yordu. Dahası 
telev!zyon programlarında kullanılan 
d!l toplumun d!l!ne yansıyor, konu#ma 
#ek!ller!yle b!rl!kte kel!meler de de"!#!yordu.
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Sanay"c"ler AR-GE’n"n önem"n" 
kavradıkça üret"m de çe#"tlen"yor, 
Türk"ye akıllı tahta, b"lg"sayar hatta 
cep telefonu üret"yor.
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Dünya yen! b!r yüzyıla g!r!#!n ötes!nde 
M!lenyum adı ver!len yen! b!r b!n yıllık 
dönem!n de e#!"!ndeyd!. 2000 yılı ve 
sonrasına !l!#k!n olarak özell!kle teknoloj!k 
gel!#meler!n de katkısı !le !y!mser beklent!ler 
ço"unluktaydı. Ancak M!lenyuma adım 
atılması !le b!rl!kte hem Dünya hem de 
Türk!ye y!ne daha çok sorunlar !le kar#ı 
kar#ıya kalacaktı. Dünya’nın !lk a#ması 
gereken sorunu !se “D!j!tal kıyamet 
tehd!d!n!n” atlatılmasıydı. Yen! b!n 
yıla g!r!l!rken dünyanın ortak korkusu 
b!lg!sayarların 2000 rakamını algılayamaması 
ve bankacılık s!stem!nde çökü#ten nükleer 
patlamalara kadar b!r d!z! felaket!n ya#anması 
olasılı"ıydı. Dünya bu korkuyu önlemek 
!ç!n b!r tr!lyon dolar, Türk!ye !se dört m!lyar 
dolar harcamı#tı. Yılba#ı gece yarısı saat 
00.00’ı gösterd!"!nde !se ne kıyamet koptu, 
ne de hayat de"!#t!. Aks!ne 2000’ler dünyanın 
b!l!nen sorunlarıyla ba#ladı. 

M!lenyuma g!r!l!rken küreselle#me 
üçüncü on yılına adım atıyordu. 1973 
yılından !t!baren dünya ekonom!s!n! saran 
stag'asyondan ancak 7 yıl sonra Reagan 
ve )atcher !k!l!s!n!n s!yas! öncülü"ünde 
uygulanmaya ba#lanan l!beral ekonom! 
pol!t!kaları ve onun get!rd!"! küreselle#me 
!le çıkılmaya ba#lanmı#tı. Küreselle#me 
!lerleyen yıllarda hızlandı ve kend! kr!zler!n! 
de yaratmaya ba#ladı. N!tek!m 1997 Asya 
Pas!f!k Kr!z! tam da küresel p!yasalar !le a#ırı 
bütünle#en ülkeler!n kr!z! olarak ortaya çıktı. 
1998 Rusya ve 1999 Arjant!n kr!zler! de buna 
eklen!nce dünya ekonom!s! 2001 yılında 
resesyona g!rd!.    

1989 yılında Do"u blokunun çökmes! !le 
b!rl!kte seçeneks!z kalan ve Wash!ngton 
Uzla#ması !le de tüm dünyaya yayılan 
kap!tal!st s!stem öneml! b!r kr!z !le kar#ı 
kar#ıya kalmı#tı. Daha önceler! kap!tal!st 
s!stem ya#adı"ı kr!zlerden ABD, AB ve 

Japonya b!rl!ktel!"! ve uyumu !le çıkardı. 
Ancak 2001 kr!z!nden çıkı#ta !lk kez bu uyum 
sa"lanamadı. AB, Euro para b!r!m!ne geçece"! 
!ç!n, Japonya !se zaten uzun süred!r kend! 
resesyonda oldu"u !ç!n kr!zden çıkı#a katkı 
veremed!.

Kap!tal!st s!stem! kar#ıla#tı"ı kr!zden 
çıkarmak tek ba#ına ABD’ye kalmı#tı. ABD 
!k! öneml! adım attı. $lk olarak ABD Merkez 
Bankası FED fa!z oranlarını hızla !nd!rd!. 
$k!nc!s! !se 1929 buhranı sonrası ABD’de 
t!caret bankaları !le yatırım bankalarının 
faal!yetler!n! ayırmak !ç!n çıkartılmı# 
olan düzenleme terk ed!ld! ve bankalara 
ola"anüstü hareket alanı yaratıldı. ABD’n!n 
bu !k! kararı !le dünya ekonom!s! resesyondan 
kısa sürede çıktı. Dünya’da bol ve ucuz 
l!k!d!te dönem! yaratıldı. Dünya ekonom!s! 
b!r yandan hızlı ve hatta çılgın b!r büyüme 
dönem!ne g!rerken 2008 yılında ya#anacak 
kr!z!n kaldırım ta#ları da dö#enmeye 
ba#lamı#tı. 

Türk!ye !se yen! b!n yıla kayıp yılların 
a"ırla#an m!rası !le ba#lıyordu. Türk!ye 
hem ekonom!de hem de s!yasette yo"un b!r 
gündemle ho# geld!n d!yordu 2000’l! yıllara. 
1999 oldukça sıkıntılı geçm!#t!. Ekonom!dek! 
zorluklar artarken, A"ustos ve Kasım 
aylarında ya#anan depremler büyük !nsan! 
kayıplara, toplumsal travmaya ve ekonom!de 
de #!ddetl! küçülmeye yol açmı#tı. Yılın 
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son günler!nde patlayan bankacılık kr!z!yle 
Esbank, Egebank, Yurtbank, Ya#arbank 
ve Sümerbank Tasarruf Mevduatı S!gorta 
Fonu’na devred!lm!#t!. Yüksek en'asyon, 
kamu açıkları ve car! açık artarak sürüyordu.  

S!yas! !st!krar da kırılgandı. $kt!darda Bülent 
Ecev!t’!n ba#bakanı oldu"u DSP, MHP ve 
ANAP’ın olu#turdu"u koal!syon hükümet! 
vardı. Cumhurba#kanı !se Süleyman 
Dem!rel’d!. S!yasette “Cumhurba#kanı 
Süleyman Dem!rel’!n görev süres! uzayacak 
mı, aday göster!lmezse yer!ne k!m gelecek? 
1999’da yakalanıp Türk!ye’ye get!r!len 
Abdullah Öcalan’ın durumu ne olacak? 
Hakkında gensoru önerges! ver!len koal!syon 
hükümet! dü#ecek m!?” g!b! Türk!ye’n!n 
öncek! yüzyıldan farklı olmayan öneml! 
sorunları gündemdeyd!. 

1999 yılının son ayları !se bu a"ır tablo 
!ç!nde üm!tler! ye#erten öneml! gel!#melere 
de sahne olmu#tu. Türk!ye Kasım ayında 
Avrupa Güvenl!k ve $#b!rl!"! Te#k!latı’nın 
Z!rves!ne ev sah!pl!"! yapıyordu. ABD 
Ba#kanı Cl!nton Z!rve !ç!n Türk!ye’ye geld! 
ve Türk!ye’y! 21. yüzyılı #ek!llend!recek en 
öneml! ülkelerden b!r! olarak tanımladı. 
Türk!ye’y! kurulması gündeme gelen G-20’n!n 

üye adayı olarak gösterd!. Cl!nton’un bu 
seyahat! depremzedeler! z!yaret!nde burnunu 
sıkan Erkan bebek !le ya#adı"ı d!yalog !le 
hafızalara kazınmı#tı. Aralık ayında b!r ba#ka 
olumlu gel!#me daha ya#andı. Avrupa B!rl!"! 
Türk!ye’y! tam üye adayı ülkeler arasına kabul 
ett!. Ve 1999 yılının son olumlu gel!#mes! de 
IMF !le ba#latılan oldukça !dd!alı ekonom! 
programı oldu.  Tüm sorunlara ra"men bu 
gel!#meler !le 2000’l! yıllara ta#ınan üm!tler 
de yaratılmı# oluyordu. 

Türk sanay!! !se son on yıl !ç!nde ya#anan 
ekonom!k kr!zler, döv!z kurlarındak! 
oynaklıklar, !ç ve dı# talepte görülen 
dalgalanmalar neden!yle yorgun dü#mü#tü. 
En büyük !ht!yacı ekonom!de !st!krar 
ve öngörüleb!l!rl!kt!. 1999 yıl sonunda 
uygulamaya konulan yen! üç yıllık ekonom!k 
!st!krar programı da bu beklent!ler !le 
desteklen!yordu. 

Yen! ekonom!k programın ana hatları 
#öyleyd!: Döv!z kuru ve para pol!t!kaları 
yen!den bel!rlenecek, fa!z dı#ı bütçe 
denges!n!n fazla vermes! hede'enecek, 
özelle#t!rme, sosyal güvenl!k, verg! ve tarım 
konularında yapısal reformlar yapılacaktı. 
Kamu açıklarının kapatılması !ç!n tedb!rler 

57. Koal"syon 
hükümet"
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alınacak. Programa göre, 2000’e g!rerken 
yüzde 50’lerde kron!kle#en en'asyon 2002’de 
yüzde yed!ye !necekt!. Ekonom!stlere göre 
mal! pol!t!kalarda d!s!pl!n korunur, dı# kaynak 
g!r!#! sa"lanır, yurt !ç! mal! p!yasalarda kamu 
a"ırlı"ı azaltılır ve reel fa!zler dü#ürülürse bu 
en'asyon hedef!ne ula#ılab!l!rd!. 

Türk!ye’ye dört m!lyar dolar kred! açmayı 
kabul eden IMF, bu kez !#! sıkı tutuyor, ver!len 
sözler!n yer!ne get!r!l!p get!r!lmed!"!n! yer!nde 
!zlemek üzere Ankara’da büro açıyor, bu adım 
tepk!lere neden oluyordu. Haz!ne Müste#arlı"ı 
ve Merkez Bankası’nda çalı#malarını sürdüren 
Cottarell! sık sık !# dünyasının toplantılarına 
katılıyor ve programın ba#arısını “güvene” 
ba"lıyordu. IMF, taahhüt ett!"! dört m!lyar 
dolarlık kred!y! d!l!mler hal!nde programın 
ba#arısına göre verecekt!.

Program IMF tarafından yakın plana 
alınınca, yapısal reformlar da b!rer b!rer 
yapılmaya ba#lanıyor, yurtdı#ından 
sermaye g!r!#ler! artıyordu. Sadece b!rkaç 
ay g!b! kısa b!r süre !ç!nde 10 yıla bedel 
özelle#t!rme gerçekle#t!r!lm!#t!. $# Bankası 
ve Telecom$tal!a’nın kazandı"ı cep telefonu 
!hales!nden 2,5 m!lyar dolar, Petrol Of!s!’n!n 
satılan yüzde 51 payından 1 m!lyar 260 m!lyon 
dolar gel!r elde ed!lm!#, Tüpra#’ın halka 
arzı gerçekle#t!r!lm!#t!. Anla#ılan hükümet 
programı uygulamakta kararlıydı. Dünya 
Bankası Ba#kanı James Wolfensohn’a göre 
“Türk!ye muc!zeler yaratıyordu.” $# dünyasının 
bazı tems!lc!ler!ne göre de n!hayet gelecek on 
yıl görüleb!l!yordu. 

2000 yılının !lk yarısında ekonom! 
programına azam! ölçüde ba"lı kalınmaya 
çalı#ılırken s!yaset alanında gündeme 
cumhurba#kanlı"ı seç!m! gelm!#t!. Anasol-M 
adı ver!len koal!syonun ortakları Bülent 
Ecev!t, Devlet Bahçel! ve Mesut Yılmaz, Mayıs 
ayında yapılacak cumhurba#kanlı"ı seç!m! 
!ç!n uzun süre ortak aday bel!rleyemed!. 
Sonunda Ecev!t’!n önerd!"! !s!m olan 

Anayasa Mahkemes! Ba#kanı Ahmet Necdet 
Sezer’!n adaylı"ı kabul görünce, muhalefet!n 
de deste"!yle Sezer Cumhurba#kanı 
oldu. Cumhurba#kanı Sezer’!n yönet!m! 
!le hükümet!n reformları !çeren yasa 
de"!#!kl!kler!ne gösterece"! yakla#ım merakla 
beklen!yordu.

2000 yılının !k!nc! yarısına gel!nd!"!nde erken 
b!r reform yorgunlu"u ba#ladı. Programın 
uygulaması bazı yapısal reformların 
hayata geç!r!lmes! konusunda sıkıntıya 
g!rmeye ba#ladı. Hükümet ortakları yapısal 
reformlarda tıkanmı#tı. En'asyon !stend!"! 
g!b! ger!lemezken car! açık da artıyordu. 

Yen! Cumhurba#kanı Sezer’le hükümet!n 
!l!#k!s! de beklen!len!n aks!ne gerg!n 
ba#ladı. Sezer’!n bazı Kanun Hükmünde 
Kararnameler! bekletmes!, üç kamu 
bankasının özelle#t!r!lmes!n! öngören 
kararnamey! !se !ade etmes! gerg!nl!"! daha 
da artıracak, Ecev!t, Sezer’! “Cumhurba#kanı 
kend!s!n! hala Anayasa Mahkemes!’n!n yer!ne 
koyuyor. Ekonom!k !st!krar tehl!keded!r” 
sözler!yle ele#t!recekt!. 

Dünya Bankası Türk!ye D!rektörü Ajay 
Chh!bber, yapısal reformlarda yava# 
kalındı"ını ve kaygılı oldu"unu söylüyordu. 
A"ustos ayında “ev ödevler!n!n gec!kmes!” 
neden!yle Dünya Bankası mal! sektör uyum 
kred!s!n! görü#mey! erteleyecekt!. Neden! 
!se kamu bankalarının özelle#t!r!lmes!ndek! 
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gec!kmeyd!. IMF Türk!ye D!rektörü 
Cotarell!’n!n programda !nce b!r ayarın 
gerekeb!lece"!n! açıklamasına dönem!n 
Ba#bakanı Bülent Ecev!t sert tepk! gösterd!: 
“IMF tavs!yede bulunab!l!r ama Türk!ye’n!n 
ekonom!, f!nans ve sosyal pol!t!kalarını bu 
yabancı kurulu#lar de"!l, kend! !lg!l! toplum 
kes!mler!m!zle b!rl!kte devlet!m!z bel!rler.”

Programın uygulamasında ya#anan 
sıkıntılar mal! p!yasalarda olumsuz etk!ler!n! 
göstermeye ba#lamı# ve borçlanma p!yasası 
sıkı#mı#tı. Kasım ayına gel!nd!"!nde l!k!d!te 

sıkı#ıklı"ı !le olu#an ve l!k!d!te kr!z! olarak da 
adlandırılan f!nansal kr!z patladı. Akt!'er!n!n 
büyük kısmını Haz!ne kâ"ıtlarına yatırmı# 
olan Dem!rbank bu gel!#meden büyük 
darbe y!yecek, b!r süre sonra da bankaya el 
konacaktı. Bankalar !ç!n artan söylent!ler, 
suçlanan bankacı ve bürokratlar p!yasa ve 
yatırımcılarda ted!rg!nl!k yarattı. P!yasada 
l!k!d!te kr!z! der!nle#!yordu. Böylece bu 
programın da ba#arıyla uygulanması üm!d! 
g!derek azalıyordu. 

End!#eler artarken Hükümet IMF !le ac!l 
görü#melere ba#ladı. Programın sona 
erd!r!lmes! !stenm!yordu. Bunun yer!ne 
!lave taahhütler ver!lmes! ve l!k!d!te kr!z!n!n 
a#ılması !ç!n 2000 yılının sonlarında IMF’den 
yen! kred! alınması hede'enm!#t!. Hükümet 
sert önlemler!n yer aldı"ı 62 maddel!k “Ek 
N!yet Mektubu”nu !mzalayarak 10,4 m!lyar 
dolar !lave kred! sözü aldı. Kred! d!l!m!n!n b!r 
bölümü kullanıldı ve l!k!d!te kr!z! haf!'et!ld!.  

Ancak ana program zaten yapısal 
reformlardak! gec!kmeler neden!yle sıkıntıya 
g!rm!#t! ve bu nedenle !lave taahhütler!n 
yer!ne get!r!lmes!ne olan !nanç çok yüksek 
de"!ld!. Programın uygulanmasına !l!#k!n 
güven b!r kez kaybolmu#tu ve onu ger! 
kazanmak çok da mümkün olamayacaktı. 
Yılın son günler!nde F t!p! cezaevler!ne 
kar#ı yapılan açlık grevler!n! sonlandırmak 
amacıyla ba#latılan hayata dönü# 
operasyonlarında 31 mahkumun korkunç 
#ek!lde hayatını kaybetmes! !se yen! b!r 
toplumsal travma yaratıyordu. 

Ekonom!de reel kes!m ve sanay! sektörü 
!se üm!t ba"ladı"ı programın zayı'amasını 
seyrederken, bankacılık kes!m!nde ba#layan 
l!k!d!te kr!z!n!n olumsuz yansımalarını 
ya#ıyordu. Sanay! !ç!n artık mevcutları 
korumak en öneml! öncel!k hal!ne gelmeye 
ba#lamı#tı. En korkulan !se yen! program 
!le kontrollü olarak sab!t tutulan döv!z 
kurlarında sıçrama ya#anmasıydı.

2000’ler"n "lk yarısında Bankalar Caddes" de  
sıkıntılı günlere tanıklık etm"#t".



272               !STANBUL SANAY! TAR!H!

'0�&'4â0�-4â<�;#à#0+;14
Türk!ye ekonom!dek! yapısal sorunların 
çözümünde gec!kt!kçe ya#ayab!lece"! b!r 
kr!z!n fay hatları ve onlardan çıkacak 
enerj! de g!derek büyüyordu. 2000 
yılı Kasım ayında IMF !le anla#ılarak 
programa son b!r #ans daha tanınmı#tı, 
ancak programın uygulanmasında s!yas! ve 
bürokrat!k sıkıntılar sürüyordu.  

Türk!ye’ye tar!h!n!n en büyük kr!z!n! 
ya#atacak “küçük b!r kıvılcım” yetecekt!. 
Takv!mler 19 %ubat 2001’! göster!yordu. 
Çankaya Kö#kü’nde M!ll! Güvenl!k Kurulu 
toplantısı vardı ve tans!yon oldukça 
yüksekt!. Cumhurba#kanı Ahmet Necdet 
Sezer toplantıda çok sert b!r konu#ma 
yaptı:

“Anayasa’yı b!lm!yorsunuz. B!lene de 
sormuyorsunuz. Sürekl! Anayasa’ya aykırı 
kararnameler gönder!yorsunuz.” 

Sezer sert konu#makla kalmadı, el!ndek! 
Anayasa k!tapçı"ını Ecev!t ve Hüsamett!n 
Özkan’ın bulundu"u yöne do"ru fırlattı. 

$#te Sezer’!n bu beklenmed!k çıkı#ıyla 
Ecev!t’!n toplantıyı terk etmes!, Türk!ye’de 
h!çb!r #ey!n esk!s! g!b! olamayaca"ı yen! 
b!r dönem!n f!t!l!n! de ate#led!. Ecev!t, 
toplantı sonrası basına #u açıklamayı yaptı: 
“Sayın Cumhurba#kanı söz alarak devlet 
gelenekler!m!ze uymayan, e#! görülmed!k 
b!r davranı#ta bulundu. Ya kalıp aynı 
davranı#ta bulunacaktım ya da terk 
edecekt!m.”

Türk!ye tar!h!n!n en büyük ekonom!k 
kr!z! ba#lamı#tı. F!nansal p!yasalar !lk 
tepk!y! verd! ve bankalar arası p!yasada 
gecel!k fa!zler yüzde 6200 g!b! astronom!k 
rakamlara ula#tı. Döv!z kr!z! de ya#anmaya 
ba#landı ve Merkez Bankası’nın !k! gün 
süren 5 m!lyar dolarlık satı# müdahales! 

yeterl! olamadı. F!nansal s!stemde l!k!d!te 
kurudu ve ödeme s!stem! çalı#amaz 
hale geld!. Ac!l b!r önlem olarak Türk 
L!rası’nda çıpa uygulaması bırakıldı ve 
serbest dalgalı kur polt!kasına geç!ld!. B!r 
gün önce 1 dolar 670 b!n TL !ken b!r gün 
sonra 1 m!lyon TL’y! a#tı. 

Bu önlemler artık etk!l! olmuyordu. 
Ekonom! çarkları durmu#tu ve Türk!ye 
!ç!n moratoryum b!r seçenek olarak 
uluslararası p!yasalarda tartı#ılmaya 
ba#lanmı#tı.
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Türk!ye’n!n en büyük kr!z! Türk!ye’y! b!r kez 
daha IMF’n!n kapısına ta#ıdı. Mayıs 2001’de 
Dünya Bankası Ba#kan Yardımcılarından 
Kemal Derv!# adeta b!r kurtarıcı olarak 
Türk!ye’ye ça"rıldı. Ecev!t, Derv!#’!, 
ekonom!den sorumlu devlet bakanı olarak 
atadı. Kemal Derv!#’!n hazırladı"ı ‘Güçlü 
Ekonom!ye Geç!# Programı’ uygulamaya 
konuldu ve IMF !le Dünya Bankası’nın da 
programa deste"! sa"landı. 

Güçlü ekonom!ye geç!# programı çok öneml! 
yapısal düzenlemeler! hayata geç!rd!. 15 gün 
!ç!nde 15 tar!h! yasa kabul ed!ld!. Güçlü 
ekonom!ye geç!# programı !le öncel!kle 
Merkez Bankası’nın ba"ımsızlı"ı sa"landı ve 
ba#ta f!nansal p!yasalarda olmak üzere görev 
yapacak özerk üst kurumlar kuruldu. Kamu 
mal! d!s!pl!n! !ç!n öneml! adımlar atıldı. 
Kamu bankaları ve kurumlarının görev 
zararlarına son ver!ld!. Bankacılık s!stem!nde 
rad!kal düzenlemeler ve !y!le#t!rmeler 
yapıldı. Çok öneml! b!r özelle#t!rme takv!m! 
olu#turuldu.  Kamunun ekonom!de üret!c! 
konumuna son ver!ld!.  

Bu yapısal tedb!rler!n tamamı ekonom!de 
yapısal sorunları çözmeye, makro ekonom!k 
dengeler! yen!den sa"lamaya ve ekonom!dek! 
çarkları yen!den çalı#ır hale get!rmeye 
odaklanmı#tı ve bunlara öncel!k ver!lecekt!.  
Sanay! sektörü !se b!r yandan a"ır  
ekonom!k kr!z!n yarattı"ı etk!ler! der!nden 
ya#arken d!"er yandan yen! ekonom! 
programının olu#turaca"ı yen! ko#ulları 
öngörmeye çalı#ıyor ve uyum sa"lamayı 
hede'!yordu. 

2000 ve 2001 ekonom!k kr!zler!n!n sanay! 
üzer!ndek! etk!ler!n! dönem!n $stanbul 
Sanay! Odası Ba#kanı Hüsamett!n Kav!  
2000 yılı durum tesp!t anket!n! 
açıklarken yaptı"ı konu#mada #öyle 
de"erlend!rmekteyd!: 

“2000 yılında sanay!de !st!hdam zorunlu 
!#ten çıkarmalar !le yüzde 5,1 azalmı#tır. 
$#ten çıkartılanlar özell!kle küçük ölçekl! 
!#yerler!nde yo"unla#mı#tır. F!nansman 
darbo"azı !ç!nde olan f!rmaların oranı yüzde 
69,6’ya yükselm!#t!r. Küçük !#letmelerde 
bu oran yüzde 72,4’dür. Ya#anan kr!zler !le 
sanay!c!n!n sermayes! er!m!#, borçlar artmı# 
ve üretemeyen b!r sanay! !le kar#ı kar#ıya 
kalınmı#tır. Ülke ekonom!s! tekrar 14 ay önce 
!st!krar programının ba#latıldı"ı noktaya 
dönmü# bulunmaktadır. Reel sektörün daha 
fazla hasar almaması !ç!n ac!l önlem alınması 
gerekmekted!r. Tek çıkı# yolu !se üret!md!r.” 

D!"er yandan sanay! kes!m! Kemal Derv!#’!n 
atanmasına genel olarak olumlu bakmakla 
b!rl!kte bunu yeterl! bulmuyor, programın 
kes!nt!ye u"ramaması !ç!n bürokras!n!n ve 
d!"er ekonom! yönet!m!n!n de yen!lenmes!n! 
!st!yordu. Bununla b!rl!kte program 
uygulandıkça yen! ko#ullar da #ek!llen!yordu. 

Kemal Derv"#, ‘Güçlü Ekonom" Programı’yla 
ekonom"ye yön verd".
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$lk etk!ler dalgalı döv!z kuruna geç!lmes! 
sonucu döv!z kurlarında ya#anan artı#tan ve 
dalgalanmalardan gelmeye ba#lamı#tı.  

$stanbul Sanay! Odası Ba#kanı Hüsamett!n 
Kav! yen! olu#maya ba#layan ko#ulları ve 
etk!ler!n! de"erlend!r!rken “Toz bulutu !ç!nde 
yön bulmaya çalı#ıyoruz.” d!yordu “Dalgalı 
döv!z kuru pol!t!kası üret!m! !y!ce k!l!tled!. 
Reel sektörün daha fazla hasar görmemes! 
!ç!n ac!l çözüm gerek!yor.” Sanay!c! b!r 
yandan kr!z!n etk!ler!n! d!"er yandan yen! 
programın etk!ler!n! yönetmek zorunda 
kalmı#tı.

#46+-�-â/5'�)g8'0&'�&'Þâ.�/â!
Türk!ye yen! b!n yıla öneml! kırılmalar 
!le g!rerken dünyada da küresel etk!ler 
yaratacak gel!#meler ya#anıyordu. Dünya 
ekonom!s! resesyondan çıkı#ında üm!tler!n! 

ABD’ye ba"lamı#tı. ABD’den ekonom! 
alanında destekler beklen!yordu. Ancak 
ABD’de yen! b!r s!yaset e"!l!m! öne çıkmaya 
hazırlanıyordu:  Neo-Con kısaltması !le 
ça"ırılan yen! muhafazakarlar. Cumhur!yetç! 
Part! etrafında toplanan Neo-con’lar Bush’un 
2000 seç!mler!n! kazanması !le 2001 Ocak 
ayından !t!baren !kt!dara gelecekt!. Neo-
Con’lar özell!kle dı# pol!t!kada güvenl!kç! 
pol!t!kaları öne çıkaran ve ço"u #ah!n olarak 
n!telend!r!len pol!t!kacılardan olu#uyordu. 

Yen! muhafazakarlar !kt!dara alı#maya 
çalı#ırken ABD’de travma yaratacak sıra dı#ı 
b!r terör eylem! küresel etk!ler yaratacak 
yen! b!r dönem!n de ba#langıcına yol 
açıyordu.  2001 yılı 11 Eylül tar!h!nde New 
York’tak! !k!z kuleler b!nalarına saldırı 
yapıldı. Sabah saatler!nde dört yolcu uça"ının 
!k!s! New York’tak! Dünya T!caret Merkez! 
gökdelenler!ne, b!r d!"er! Wash!ngton DC’de 

2001 yılının en acı  
olaylarından b"r"  
New York’tak" "k"z  
kulelere yapılan  
saldırıydı.
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Pentagon’a çarpıyordu. Sonuncu uçak !se 
yolcular ve uça"ı kaçıranlar arasındak! 
mücadeleden sonra, Pennsylvan!a kırsalına 
dü#tü. Amer!kan Hükümet!’n!n açıkladı"ı 11 
Eylül Kom!syon Raporu’na göre eylem Usame 
B!n Lad!n’!n l!der! oldu"u El Ka!de örgütünün 
19 üyes! tarafından gerçekle#t!r!lm!#t!.

11 Eylül saldırısından sonra da artık h!çb!r 
#ey esk!s! g!b! olmayacaktı. Bu saldırı yen! 
muhafazakarların pol!t!kalarını uygulamaları 
!ç!n adeta b!ç!lm!# ka&an g!b! b!r fırsat 
yaratmı#tı. 

ABD önley!c! vuru# adını verd!"! güvenl!k 
s!yaset!n! uygulamaya ba#ladı. Olu#turulan 
uluslararası koal!syon !le önce Afgan!stan’a 
asker! müdahale yapıldı. Sonrasında !se sıra 
Irak’a gel!yordu. Irak’a müdahale !ç!n ABD 
!le Türk!ye arasında yakın s!yas! ve asker! 
görü#meler ba#latıldı. Ancak Irak’a müdahale 
Türk!ye’n!n de güvenl!"!n! çok yakından 
!lg!lend!r!yordu. Çünkü Irak’a müdahale yen! 
muhafazakarların yüksek sesle d!llend!rmeye 
ba#ladı"ı Büyük Orta Do"u Projes!’n!n !lk 
adımı g!b! duruyordu. 

5â;#5'6�$#à6#0�#à#Þ+�
&'Þâàâ;14
Türk!ye uygulamaya koydu"u güçlü 
ekonom!ye geç!# programını kes!nt!s!z 
uyguluyordu ve olumlu sonuçları da alınmaya 
ba#lanmı#tı. Ekonom!de çarklar, f!nansal 
p!yasalarda !se ödeme s!stem! çalı#maya 
ba#lamı#tı.  2001 yılındak! kesk!n küçülme 
ardından 2002 yılında ekonom!de yen!den 
büyüme beklen!yordu.  2002 yılına bu 
üm!tlerle g!r!l!rken s!yas! !st!krarsızlık y!ne 
kend!n! göstermeye ba#lamı#tı. 

2002 yılı Mayıs ayında Ba#bakan Bülent Ecev!t 
rahatsızlandı. Ya#ının da etk!s!yle göreve 
dönüp dönemeyece"! tartı#ılmaya ba#landı. 

DSP’n!n !ç!nde aralarında Hüsamett!n 
Özkan, $sma!l Cem g!b! !s!mler!n de oldu"u 
b!r grup m!lletvek!l! Ecev!t’!n görevden 
çek!lmemes!ne tepk! olarak !st!fa ett!. DSP’n!n 
mecl!stek! sandalye sayısı 124’ten 64’e dü#ünce, 
koal!syonun !k!nc! orta"ı MHP’n!n l!der! 
Devlet Bahçel!, 7 Temmuz 2002’de erken seç!m 
yapılmasını !sted! ve üç l!der!n yaptı"ı z!rvede 
3 Kasım 2002 tar!h! bel!rlenerek, Türk!ye 
seç!m sürec!ne g!rd!. Seçmen!n önünde bu 
kez mevcut part!ler!n yanı sıra 28 %ubat 
sonrasında zor dönemler geç!rm!# olan Recep 
Tayy!p Erdo"an’ın ba#kanlı"ındak! Adalet ve 
Kalkınma Part!s! vardı. 

Yüzde 10’luk seç!m barajı neden!yle oyların 
yüzde 45’!n!n TBMM’ye yansımadı"ı 
seç!mler!n gal!b! AK Part! oldu. Recep 
Tayy!p Erdo"an’ın s!yas! yasaklı oldu"u !ç!n 
m!lletvek!l! seç!lemed!"! seç!mlerde AK Part! 

58. Hükümet 
2002’de  

Abdullah Gül’ün 
ba#bakanlı$ında 

kuruldu.
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363 m!lletvek!l! çıkardı. 2001 kr!z!nden 
yoksulla#ma, yolsuzluk ve !#s!zl!kle çıkan, 
bu nedenle de koal!syon hükümetler!ne 
güven!n! tümüyle y!t!ren Türk!ye, bu kez 
esk! part!ler! sandı"a gömerek rad!kal b!r 
seç!m yapmı#tı. Cumhurba#kanı Sezer 
hükümet! kurması !ç!n AK Part! Ba#kan 
Yardımcısı Abdullah Gül’ü görevlend!rd!. 
18 Kasım’da Ahmet Necdet Sezer 
tarafından onaylanmasıyla 58. Hükümet 
Abdullah Gül’ün ba#bakanlı"ında göreve 
ba#ladı. 

Böylece Türk!ye’de yen! b!r dönem 
açılıyordu. AK Part! !kt!darı dönem!nde 
s!yas!, ekonom!k, dı# pol!t!k ve toplumsal 
alanlarda umutları ye#ertm!#t!. Ancak !# 
dünyası ve sanay!c!ler!n !lk merak konusu 
AK Part!’n!n nasıl b!r ekonom! programı 
!zleyece"! !d!. 2001 kr!z!nden sonra 
tam toparlanma ba#lamı#ken yen!den 
ekonom!k b!r !st!krarsızlık !stenm!yordu. 
AK Part!’n!n l!der kadrosu tanınıyordu, 
ama ekonom!n!n ba#ına geçecek !s!m 
bell! de"!ld!. Aslında part! önceden bu 
!sm! bel!rlem!#, b!r genc!n bu a"ır yükü 
üstlenece"!n!n mesajını verm!#t!. O genç, 
daha 30 ya#ında olan Al! Babacan’dı.

Babacan seç!m önces! verd!"! ropörtajda 
!kt!dar olurlarsa programlara h!ç 
dokunmayacaklarını, IMF !le de çalı#maya 
devam edecekler!n! söylüyordu. N!tek!m 
hükümet kuruldu"unda ekonom!de 
Babacan’ın söyled!"! g!b! “güçlü 
ekonom!ye geç!# programı”na sadık 
kalındı. Hükümet kamu mal! d!s!pl!n!n! 
öneml! b!r çıpa hal!ne get!rd!. Bütçede 
yüksek fa!z dı#ı fazla vermeye devam 
ed!lerek kamu borçları hızla azaltılmaya 
ba#landı. Merkez Bankası ba"ımsızlı"ına 
dokunulmadı. Bankacılık sektörünü 
güçlend!ren yen! önlemler alındı.  $dd!alı 
b!r özelle#t!rme programı uygulamaya 
konuldu. Yerl! ve yabancı ekonom!k 
aktörlere fazlası !le güven ver!ld!. 

AK Part! 2002 Kasım ayından !t!baren 
uygulamaya koydu"u ekonom! 
pol!t!kaları !le sanay! üzer!nde de öneml! 
etk!ler yaratmaya ba#lamı#tı.  Bu etk!ler! 
de"erlend!rmeden önce Türk sanay!!n!n 
2002 sonu !t!bar!yle genel durumunu 
yansıtalım. 

Türk sanay!! ve sanay!c!ler! 2002 yılı 
sonunda adeta kr!z yorgunu olsa da 
sanay! sevg!s! kuvvet!n! koruyordu. 
1996 yılında tamamlanan Gümrük 
B!rl!"! de Türk sanay!!n! öneml! ölçüde 
#ek!llend!r!yordu. Türk sanay!!n!n ürün 
standartları AB’ye uyum sa"layarak hızla 
!y!le#!yordu. Otomot!v, k!mya, elektr!kl! 
teçh!zat, m!neral ürünler, metal e#ya g!b! 
sanay!lerde AB f!rmaları yen! yatırımlar 
yapıyordu. Avrupa B!rl!"! pazarı !le 
bütünle#me sanay! !hracatını desteklem!#, 
2002 yılında toplam sanay! ürünler! 
!hracatı 33,7 m!lyar doları bulmu#tu. 

Ancak Türk!ye sanay!! büyük ölçüde 
dü#ük ve orta dü#ük teknoloj! yo"unluklu 
sanay!ler a"ırlıklı b!r yapıya sah!pt!, 
üret!m teknoloj!s! yurtdı#ına ba"ımlı, 
teknoloj! faal!yetler! çok sınırlı, !#gücü 
ver!ml!l!"! de dü#üktü. $novasyon ve 
markala#ma henüz öncel!kler arasında 
de"!ld!. 1998 yılında m!ll! gel!rden aldı"ı 
pay yüzde 22,3 olan Türk !malat sanay!! 
2002 yılına gel!nd!"!nde m!ll! gel!rden 
yüzde16,9 pay alır hale gelm!#t!.  

Türk!ye sanay!!nde b!rçok f!rma 
ekonom!k kr!z!n ve sonrasında olu#an 
ko#ulların etk!s! !le mal! açıdan da zor 
duruma dü#mü#tü. %!rketler!n mal! 
açıdan !y!le#t!r!lmes! ve yen! ko#ullara 
uyum sa"lar hale get!r!lmes! !ç!n 2002 
yılı Mayıs ayında uygulamaya konulan 
$stanbul Yakla#ımı öneml! b!r !#lev gördü 
ve çok sayıda sanay! f!rması esk! mal! 
gücüne kavu#ma olana"ı buldu. 
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$stanbul Yakla#ımı’nın hayata geç!r!lmes! !ç!n 
çalı#malar 2001 yılı Haz!ran ayında ba#lamı# 
ve $stanbul Sanay! Odası da sanay!c!ler!n 
tems!lc!s! olarak yakla#ımın olu#turulmasına 
öneml! katkılar sa"lamı#tı. Dönem!n 
$stanbul Sanay! Odası Ba#kanı Hüsamett!n 
Kav!, yakla#ımın esas amacını reel sektörle 
bankacılık sektörü arasında koord!nasyon 
kurulması olarak özetl!yordu. Böylece o güne 
kadar bankaların hem tek tek hem de öncel!k 
almak adına yaptı"ı hukuk! ve mal! g!r!#!mler 
sonucu ortaya çıkan tahr!bat önleneb!lecekt!. 
N!tek!m de öyle oldu.

+4#-�-4â<â�8'�#4#�5'câ/.'4
Türk!ye 2003 yılının !lk aylarında öneml! 
ve tar!h! s!yas! gel!#melere sahne olacaktı. 
ABD’de yönet!m Irak’a asker! harekât !ç!n 

kararlıydı ve Türk!ye !le de b!r yılı a#kın 
süred!r asker! !st!#areler ve planlamalar 
yapılıyordu.  ABD Irak’a Türk!ye üzer!nden 
de öneml! b!r asker! güç !le g!rmek 
amacındaydı. Asker! hazırlıklarını bu 
#ek!lde yürütüyordu. 

Türk!ye’de !se Irak’a ortak müdahale 
konusunda tartı#malar hararetle sürerken 
!lg!l! tezkere Mecl!s’e geld!. Ancak tezkere 
Mecl!s’ten geçmed!. ABD !le !l!#k!lerde 
der!n yaralar açacak bu karar sonrası ABD 
ve $ng!ltere’n!n Çokuluslu Koal!syonu asker! 
harekâtla Irak’a g!rd!. Irak’ı Özgürle#t!rme 
Harekâtı adı altındak! sava#ta Türk!ye 
yer almıyordu. Harekat !le Saddam rej!m! 
kısa sürede devr!ld!, ancak Orta Do"u 
günümüze kadar sürecek b!r çatı#ma ve 
terör ortamına g!rd!. Tezkere’n!n kabul 

2000’ler"n "lk yarısında AB ülkeler"n"n yatırımları artmı#, otomot"v sektörü "vme yakalamı#tı.
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ed!lmemes!n!n sonuçları !se !ler!k! yıllarda 
da tartı#ılacaktı.  

$ç s!yasette öneml! gel!#me !se Recep Tayy!p 
Erdo"an’ın m!lletvek!l! seç!lme yasa"ının 
kaldırılması ardından Ba#bakan seç!lmes! 
oldu. Çünkü CHP Genel Ba#kanı Den!z 
Baykal’ın deste"!yle Anayasa’da de"!#!kl!k 
yapılmı# ve Erdo"an’a m!lletvek!ll!"!n yolu 
açılmı#tı. Yüksek Seç!m Kurulu S!!rt’te 
seç!mler! !ptal ett! ve üç k!#!n!n m!lletvek!ll!"! 
dü#tü.  Yen!leme seç!m! yapılması kararı 
alındı. AK Part! l!der! Recep Tayy!p Erdo"an 
da bu seç!mlere katılacaktı. 9 Mart’ta yapılan 
ara seç!mlerde Mecl!s’e g!recek, AK Part!’n!n 
m!lletvek!l! sayısı !se 365’e çıkacak ve Recep 
Tayy!p Erdo"an s!yaset sahnes!ndek! yen! 
yer!n! Ba#bakan olarak alacaktı. 

AK Part! hükümet! !kt!darının !lk yılında 
ekonom!de güçlü ekonom! programına 
ba"lı kalmı# hatta programın uygulamasını 
hızlandırmı#tı. Özell!kle bütçe denges!, 
kamu mal! d!s!pl!n! ve para programı etk!n 
#ek!lde uygulanıyordu. Programın olumlu 
etk!ler! makro ekonom!k dengeler üzer!nde 
görülmeye ba#lanmı#tı. 

Ekonom! 2002 yılında yüzde 6,4 
büyüdükten sonra 2003 yılında da yüzde 
5,6 büyüme gösterecekt!. Car! açık 8 m!lyar 
dolar !le kontrol altındaydı. En'asyon !se 
ger!lemeye ba#lamı#tı. Buna ba"lı olarak 
borçlanma fa!zler! de dü#üyordu. Türk!ye 
ekonom!s! g!derek yabancı yatırımcılar !ç!n 
de caz!p hale gelmeye ba#lıyordu. 

Ekonom!dek! bu !y!le#me sanay! !ç!n de 
olumlu etk!ler yaratmaya ba#ladı. $stanbul 
Sanay! Odası’nın Türk!ye Ekonom!s! 2003 
raporunda uzun süre sonra !lk kez !y!mser 
mesajlar vermeye ba#layan sanay!c!ler, reel 
sektörün özver!s!yle ekonom!n!n olumlu 
performans serg!lemeye ba#ladı"ının altını 
ç!z!yordu. Raporda yüzde be#l!k büyüme 
hedef!n!n a#ılaca"ına !nanç vurgulanıyor, 
!hracat a"ırlıklı büyümen!n devamı !ç!n 
yatırımlara kaynak ayrılması !sten!yordu.

Dönem!n $stanbul Sanay! Odası Ba#kanı 
Tanıl Küçük, gelecek !ç!n !y!mser ama 
temk!nl!yd!. 2002- 2003’te sa"lanan 
büyümen!n lokomot!f!n!n sanay! üret!m! 
ve !hracat oldu"unu hatırlatıyordu. Sanay! 
üret!m!n!n yüzde 9,1 oranında arttı"ı 

Recep Tayy"p Erdo$an  
9 Mart’ta yapılan ara  
seç"mlerde Mecl"s’e g"rd"  
ve 59. Hükümet"  
kurarak  
Ba#bakan  
oldu.
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2003’te mevcut kapas!teler!n kullanıldı"ını 
söyleyen Küçük, 2004’te de yapısal reformlara 
devam ed!lmes! gerekt!"!n! açıklıyordu.

Güçlü ekonom!ye geç!# programı sanay! !ç!n 
de ba#ta dü#ük en'asyon olmak üzere, geçm!# 
20 yıla göre çok farklı ko#ullar yaratacaktı. 
Sanay! ve sanay!c!ler bu yen! ko#ullara uyum 
göstermek !ç!n öneml! çaba sarf ett!. Bu yen! 
ko#ullardan b!r tanes! de Türk L!rasının 
de"erlenmes!yd!. Ekonom!de !y!le#me ve 
normalle#me Türk L!rasına güven! artıracak 
ve Türk L!rası de"er kazanmaya ba#layacaktı. 
Ancak özell!kle !hracatçı sanay!c!ler Türk 
L!rasının de"erlenmes! kar#ısında sıkıntı 
ya#ayacaktı.

2004 yılında !se öneml! !k! dı# pol!t!k gel!#me 
ya#andı. Her !k!s! de Türk!ye’n!n ekonom!k 
ve s!yas! !t!barını artıracak gel!#meler oldu. 
2004 yılı N!san ayında Kıbrıs’ta B!rle#m!# 
M!lletler’!n hazırladı"ı Annan Planı’na !l!#k!n 
referanduma g!d!ld!. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur!yet! Mehmet Al! Talat l!derl!"!nde 
“Yes be annem” sloganı !le çözüme evet 
derken Rum kes!m!nde !se yüzde 75 g!b! 
büyük b!r ço"unlukla “hayır” çıktı. Anla#ılan 
çözümsüzlük aynen devam edecekt!. Ancak 
Türk!ye ve Türk kes!m!n!n o dönem !ç!n 
çözümden yana olan tutumu tesc!llenecekt!. 
Fakat bu Güney Kıbrıs Rum Yönet!m!’n!n 
Kıbrıs adı !le Avrupa B!rl!"!’ne tam üyel!"!n! 
engelleyemeyecekt!.   
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2004 yılında ya#anacak ve ekonom!k 
!y!le#meye !vme katacak d!"er öneml! 
gel!#me !se Aralık ayında ya#andı. 
Türk!ye’n!n AB üye adaylı"ı Aralık 1999 
tar!hl! Hels!nk! Z!rves!’nde kabul ed!lm!#t!. 
AK Part! hükümet! !kt!dara geld!kten 
sonra hızla gerekl! yasal düzenlemeler! 
yaparak Kopenhag s!yas! kr!terler!n! 
kar#ılanır hale get!rm!#t!. 17 Aralık 2004 
tar!h!nde AB Z!rves!nde tam üyel!k !ç!n 
müzakere tar!h! alındı ve 3 Ek!m 2005’te 
de müzakere sürec!ne resmen ba#landı. 

Avrupa mevzuatına uyum ve AB hukuk 
s!stem!ne ve pol!t!kalarına uyumla#ma 
anlamına gelen süreç Türk ekonom!s! !ç!n 
de öneml! b!r çıpa hal!ne geld!. 2004 yılına 
kadar Türk!ye yılda 2-3 m!lyar dolarlık 
uluslararası do"rudan yatırım çekerken, 
2005 sonrasında AB !le müzakereler!n 
ba#laması !le bu 15-18 m!lyar dolar 
sev!yes!ne çıktı. AB’l! f!rmalarla ortaklıklar 
arttı, #!rket satın almaları hem Türk!ye’n!n 
hem AB’n!n gündem!ne yerle#t!. Büyük 
gruplar yen!den yapılanma !ç!ne g!rerken 
#!rketler arasında konsol!dasyon da arttı. 

Ekonom! 2004 yılında yüzde 9,6 büyürken 
Avrupa B!rl!"! !le tam üyel!k müzakere 
sürec!n!n ba#latılması kararı alınması 
sanay!c!ler !ç!n de daha !y! ko#ullar 
sa"lıyordu. Beklent!ler artan oranda 
!y!le#!yordu. $stanbul Sanay! Odası’nın 
2005 yılı Ekonom!k Durum Tesp!t Anket! 
sanay!c!ler!n !y!mser beklent!ler !ç!nde 
olduklarını gösterecekt!. 

Sanay! !#letmeler! b!r yandan hızlı 
ekonom!k büyüme !le yatırım ve 
üret!mler!n! artırıyor, d!"er yandan da 
en'asyon ve fa!zlerdek! dü#ü#ler !le 
mal!yetler!nde ger!leme ya#ıyorlardı. 
B!r d!"er öneml! gel!#me !se !#gücü 
ver!ml!l!"!nde ya#anan artı#lardı. Böylece 
karlarda da artı# sa"lanıyordu.  

&g0;#�'-101/â5â�$g;g;14��
6g4-â;'�&'�;#4#4.#0+;14
ABD’n!n 2001 yılı küresel resesyonundan 
çıkı# !ç!n aldı"ı önlemler kısa sürede 
etk!l! olmu# ve dünya ekonom!s!nde 
büyüme hızlanmı#tı. Gel!#m!# ülkeler 
ortalama yüzde 3, gel!#en ülkeler yüzde 6, 
dünya ekonom!s! de yüzde 4’ün üzer!nde 
büyümeye ula#mı#tı. Ya#anan b!r d!"er 
gel!#me !se uygulanan gen!#let!c! para 
pol!t!kaları neden!yle f!nansal yatırımların 
gen!#lemes! ve f!nansal varlık f!yatlarının 
artmasıydı. 

Daha do"rusu mal f!yatları dı#ında kalan 
her #ey!n de"er! artıyordu. Çok gen!# 
borçlanma olanakları ortaya çıkmı#tı. 
Ülkeler ve f!rmalar öneml! ölçüde dolar 
c!ns! borçlanab!l!yordu. Borçlanma 
olanakları f!nansal p!yasalarda kaldıraçtı 
ve türev yatırımlar !ç!n de kullanılıyordu. 
Ucuz ve bol f!nansman olanakları dünya 
ekonom!s!ndek! büyümey! hızlandırıyordu. 

Türk!ye de bu küresel ekonom!k ve f!nansal 
ko#ullardan fazlası !le yararlanıyordu. 
Merkez! hükümet, bankalar ve f!rmalar 
ucuz döv!z c!ns! bol kayna"a er!#eb!l!yor, 
Türk!ye’ye öneml! b!r portföy ve do"rudan 
sermaye g!r!#! oluyordu. Bunlar da 
ekonom!k büyümey! hızlandırıyordu. 
N!tek!m 2005 yılında da Türk!ye ekonom!s! 
yüzde 9,0 büyüyecekt!.

-g4'5'.�6â%#4'66'�&'84â/
Dünya T!caret Örgütü’nün dünya 
t!caret!nde kurallı serbestle#mey! öngören 
çok tara'ı t!caret anla#malarının en 
kapsamlısı ve etk!ler! en yüksek olanı 1 
Ocak 2005 tar!h!nde hayata geçt!. T!carette 
kotalar ve benzer! m!ktar sınırlamaları 
tamamen kaldırıldı. Gümrük verg!ler!nde 
!se kademel! !nd!r!mler uygulanacaktı. 
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Dünya mal t!caret!ndek! bu serbestle#me !le 
küresel ekonom!de öneml! yen! dönü#ümler 
ya#anmaya ba#landı. Daha önce ba#layan 
dönü#ümler de hız kazandı. Dünya’nın üret!m 
har!tası de"!#!yor ve üret!m hızla Asya Pas!f!k 
bölges!ne kayıyordu. Bunun l!derl!"!n! de Ç!n 
yapıyordu. 

Ç!n Halk Cumhur!yet! 1978’den !t!baren 
sosyal!st p!yasa ekonom!s! adı altında 
ekonom!k reformlara ba#lamı# ve uyguladı"ı 
be#er yıllık kalkınma planları !le dünyanın 
üret!m merkez! hal!ne gelm!#t!. T!caret!n 
serbestle#t!rmes! !le b!rl!kte #!md! Ç!n 
malları dünya pazarlarına daha rahat 
g!reb!lecekt!. Ç!n kısa sürede tüm ülkeler 
!ç!n sanay!de rak!p hal!ne geld!. Türk!ye 
sanay! de bu rekabetten olumsuz etk!lend!. 
Artık dünya sanay! üret!m! g!derek Asya-
Pas!f!k bölges!nde toplula#ıyordu. 1990-
2006 arasında !malat sanay! !hracatında 
Avrupa’nın payı yüzde 54,2’den yüzde 47,1’e, 
Kuzey Amer!ka’nın payı !se 15,2’den 14,9’a 

!nd!, Asya’nın payı !se yüzde 24,4’ten yüzde 
32,5’e çıktı. 

T!carettek! serbestle#me !le b!rl!kte sanay! 
alanında küresel üret!m ve tedar!k z!nc!rler! 
kurulmaya ba#lanmı#tı. Ana ve yan sanay! 
f!rmaları üret!m standartlarını kar#ılamaları 
hal!nde bu z!nc!rler !ç!nde yer alab!l!yorlardı.  
Gel!#m!# ülkeler !se sanay!de daha çok 
teknoloj!k ve !novat!f gel!#meler pe#!nde 
ko#uyordu. Sanay!de d!j!tal tabanlı ve robot!k 
yapıda b!r üret!me geç!#! hede'!yordu. 
Çünkü !malat sanay!s!nde yüksek teknoloj!l! 
sektörler!n katma de"er! daha hızlı 
büyüyordu. $malat sanay!s!nde dü#ük ve orta 
dü#ük teknoloj! sanay! ürünler!n!n f!yatları 
dü#erken orta yüksek ve !ler! teknoloj! 
ürünler!n!n f!yatları artıyordu.  Küresel 
ölçekte sanay! alanında üret!m yapmak 
standart hale gel!rken, rekabet gücünü 
bel!rleyen ana unsurlar teknoloj!, yen!l!kç!l!k, 
!#levsel olma, sürdürüleb!l!rl!k !le uyum ve 
markala#ma hal!ne gel!yordu. 

Ç"n’"n tekst"l ve 
konfeks"yonda kotaları 
kaldırma kararı, Türk 

HNRQRPLVL�LoLQ�GH�
rekabetin  
DUWPDVÕ� 

demekti.



!STANBUL SANAY! TAR!H!               283

6g4-â;'�&'�-g4'5'..'àâ;14�����������

6g4-â;'�-g4'5'.�-4â<'�
;#-.#à+;14
Güçlü ekonom!ye geç!# programı uygulamaları 
!le ekonom!de öneml! b!r !y!le#me ve 
normalle#me sa"lanmı#tı. IMF !le de 2005 
yılında yen! b!r anla#ma gerçekle#t!r!ld!. 
Ancak programın temel!nde makro ekonom!k 
dengeler!n güçlend!r!lerek sürdürülmes! vardı. 
Bu nedenle özell!kle reel sektörün rekabet 
gücünü artırmaya yönel!k b!r !çer!"e sah!p 
de"!ld!. Keza IMF !le yapılan anla#maların 
!çer!"! de aynı #ek!ldeyd!. 

Ekonom!de makro ekonom!k dengeler 
sa"lanmı#, en'asyon ve fa!zler tek hanelere 
!nm!#t!. Ancak hızlı ekonom!k büyümen!n 
sürdürülmes! !ç!n !k!nc! nes!l reformlara 
!ht!yaç duyuluyordu ve bu reformlar reel sektör 
a"ırlıklı olmalıydı. 2006 yılında bürokras!de 
öneml! b!r görev de"!#!m! ya#andı ve Merkez 
Bankası Ba#kanı Süreyya Serdengeçt!’n!n görev 
süres! dolarken, yer!ne Durmu# Yılmaz göreve 
ba#ladı.  Yen! ba#kan !le para pol!t!kasında 
erken fa!z !nd!r!m! yapılması pahalıya patladı 
ve hemen ardından fa!zler öneml! ölçüde 
artırılmak zorunda kalındı. Bu fa!z !nd!r!m! ve 
sonrasında gelen zorunlu fa!z artı#ları AK Part! 
hükümet!n!n ekonom! uygulamaları !ç!nde 
!lk c!dd! ele#t!r!lere ve end!#elere neden oldu. 
Ekonom!k sonucu !se büyümede yava#lama 
olacaktı. N!tek!m ekonom!k büyüme 2006 
yılında yüzde 7,1’e ve 2007 yılında !se yüzde 
5,0’e ger!leyecekt!. 

Ekonom!de ya#anan b!r d!"er öneml! gel!#me 
!se Türk L!rası’nın de"er kazanmasıydı. Küresel 
mal! ko#ullar ve Türk L!rası’nın görecel! yüksek 
get!r! sunmaya devam etmes! neden!yle Türk 
l!rası de"er kazanıyordu. Öyle k! küresel kr!z 
önces! 1 dolar 1,18 Türk L!rası’na kadar !nm!# 
ve dolar !le Türk L!rası arasında 1’e 1 e#!tl!k 
konu#ulmaya ba#lanmı#tı. 

S!yasette de öneml! gel!#meler ya#anıyordu. 
2007 yılında görev süres! dolan Ahmet Necdet 
Sezer’!n yer!ne cumhurba#kanı seç!m!nde 
sıkıntılar ya#anacaktı. Mecl!s’te 367 ço"unluk 
aranınca cumhurba#kanı seç!lemed!. AK Part! 
hükümet! cumhurba#kanının halk tarafından 
seç!lmes!ne yönel!k b!r anayasa de"!#!kl!"! 
yaptı ve erken seç!m kararı aldı. Temmuz 
ayında yapılan seç!mler! AK Part! yüzde 
46,58 oy alarak kazandı ve ardından Abdullah 
Gül TBMM tarafından A"ustos ayında 11. 
Cumhurba#kanı olarak seç!ld!.    

Dünya ekonom!s! !se !k!nc! dünya sava#ından 
sonra !lk kez küçülmeye yol açacak en der!n 
küresel kr!ze do"ru yakla#ıyordu. Bunun 
önces!nde dünya ekonom!s! ve dünya t!caret! 
kısa sürede çok hızlı büyümü#tü. Dünya toplam 
hasılası 2002 yılında 33,6 tr!lyon dolar !ken 
2008 yılında 63,4 tr!lyon dolara ula#mı#, mal 
t!caret! !se 6,49 tr!lyon dolardan 15,79 tr!lyon 
dolara yükselm!#t!. Tüm emt!a f!yatları tar!h! 
z!rveler!ne ula#tı. Mal! varlık f!yatları da tar!h!n 
en yüksek sev!yeler!ne çıktı. Ancak bunların 
arkasında yer alan borçlanma tutarları da 
görülmed!k sev!yelere yükseld!.     

2007 yılında ABD’de konut f!nansman 
s!stem!nde yer alan mortgage kurumları 
sıkıntıya g!rmeye ba#ladı. Buna ra"men 
2008 A"ustos ayına kadar mal! yatırımlar ve 
varlıklardak! f!yat artı#ları hız kesmeden devam 
ett!. Kamu kurumları da yeterl! önlemler! 
almadı. ABD’de bölgesel banka !'asları devam 
ed!yordu. Bank of Amer!ca Merr!ll Lynch’! 
satın aldı. Ve Lehman Brothers bankasının !'ası 
!le mortgage kr!z! f!nansal kr!ze, oradan da 
dünyaya yayılarak en öneml! küresel ekonom!k 
kr!ze dönü#tü. 

ABD’de yönet!m kurtarma paketler! açıklamaya 
ba#ladı, ancak esas görev y!ne Merkez 
Bankaları’na dü#ecekt!. Ba#ta ABD Merkez 
Bankası FED olmak üzere gel!#m!# ülke merkez 
bankaları fa!z oranlarını neredeyse sıfıra 



284               !STANBUL SANAY! TAR!H!

!nd!recek ve p!yasayı l!k!d!teye bo"acaklardı. 
Ancak tüm bu önlemlere ra"men dünya 
ekonom!s! 2009 yılında yüzde 2,0 küçüldü ve 
dünya mal t!caret! de 12,4 tr!lyon dolara ger!led!. 
Çok sayıda banka ve reel kes!m f!rması !'as ett!. 
Mal! p!yasalarda çökü# ya#andı. Emt!a ve varlık 
f!yatları bu kez son yılların en dü#ük sev!yeler!ne 
ger!led!. Küresel kr!z o kadar der!n gerçekle#t! 
k! artçı etk!ler! yıllar sonra Avrupa B!rl!"!’nde ve 
gel!#en ülkelerde ortaya çıkmaya devam edecekt!. 
Dünya ekonom!s!nde artık h!ç b!r #ey esk!s! g!b! 
olmayacaktı.

Dünya s!yaset!nde !se öneml! b!r görev de"!#!m! 
ya#anıyordu.  ABD’de kr!z!n ya#andı"ı en sıcak 
günler!n ortasında yapılan ba#kanlık seç!mler!n! 

Demokrat aday Obama kazandı. S!yah! 
Obama’nın seç!lmes! ABD tar!h!nde b!r !lkt! ve 
sadece ABD de"!l tüm dünya Obama’dan çok #ey 
bekl!yordu.

6g4-â;'�5#0#;â5â0â�-4â<�
/â�;#2+5#.�51470.#4�/+�
'6-â.';'%'-!�
Türk!ye de küresel ekonom!k kr!zden olumsuz 
etk!lend!. 2009 yılında ekonom! yüzde 4,7 
küçüldü. $hracat ve !thalatta öneml! dü#ü#ler 
ya#andı. Türk L!rası yüzde 35 de"er kaybederek 
dolar kar#ısında 1,60’a ger!led!.  Sanay! üret!m! 

Obama’nın ABD ba#kanı seç"lmes" küresel kr"z"n ortasına denk geld".
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yüzde 9,9 daraldı. $stanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda da öneml! ger!leme ya#andı. 
Ba#bakan Recep Tayy!p Erdo"an, dünyadak! 
bu depreme !l!#k!n “K!mse end!#eye 
kapılmasın, kr!z Türk!ye’ye te"et geçecek” 
d!yordu, ancak kr!z te"et de geçse öneml! 
etk!ler! oldu"u yıllar !ç!nde ortaya çıkacaktı. 
Üstel!k Türk!ye sanay!s! kr!z önces!nde de 
öneml! yapısal sorunlar !le kar#ı kar#ıyaydı. Bu 
nedenle küresel kr!z!n etk!ler! belk! de !k!nc!l 
kalacaktı.

2009 yılının ekonom!dek! en öneml! tartı#ma 
alanlarından b!r! de Mart ayında sona 
erecek IMF anla#masına !l!#k!nd!. Ekonom! 
çevreler!nde küresel kr!z!n en #!ddetl! 
etk!ler!n!n ya#andı"ı b!r ortamda IMF !le 
b!ten anla#manın yen!lenmes! öner!l!yordu. 
Hükümet !se IMF !le artık yen! b!r anla#ma 

yapmak !stem!yordu. Ba#bakan Recep 
Tayy!p Erdo"an kr!z sonrasında yaptı"ı 
b!r açıklamada mortgage kr!z! dönem!nde 
kend!ler!ne hem yurtdı#ından, hem de yurt 
!ç!nden IMF !le yen! b!r anla#ma yapılmasının 
dayatıldı"ını açıklayacak, bu dayatmalara 
d!rend!kler! !ç!n kr!z!n Türk!ye’y! te"et 
geçt!"!n! söyleyecekt!. Erdo"an’a göre 
Türk!ye’ye yüzyıllardır “az gel!#m!#l!k ve 
ba#arısızlık duygusu” dayatılmı#tı, “B!z bu 
oyunları bo#a çıkartıyoruz, artık kalıplarımızı 
kırıyoruz.” d!yordu. Ve IMF !le anla#ma 
yapılmadı, sonrak! süreç de ba#arılı ve sıkıntı 
ya#anmadan yönet!ld!.  

Her #eye ra"men küresel kr!z Türk!ye sanay!n! 
olumsuz etk!lem!#t!. Kr!z sanay!c!y! kıskacına 
almı#tı. Bu, ‘Türk!ye’n!n 500 Büyük Sanay! 
Kurulu#u’ ara#tırmasında rakamlara da 

Türk"ye artık robot teknoloj"ler" de üret"yor.



286               !STANBUL SANAY! TAR!H!

yansıyacaktı. $SO 500 genel!nde üret!mden 
satı#lar car! f!yatlarla yüzde 13,1, toplam 
satı# hasılatı !se yüzde 12,3 azalmı#tı. Döv!z 
kuru artı#ları !se karlılıkları olumlu etk!lem!# 
ve dönem zararı yüzde 37,1 oranında 
azalırken, dönem karı yüzde 10,8 artmı#tı. 
Kar eden kurulu# sayısı da b!r öncek! yıla 
göre 60 artarak 412’ye ula#mı#tı. Ara#tırmada 
“Ekonom!n!n öneml! ölçüde küçüldü"ü 
2009’da $SO 500’de satı#lar öneml! ölçüde 
dü#mü#, ancak daha öncek! kr!z yıllarından 
farklı olarak karlılık ve katma de"er artarken, 
mal! yapı da öncek! yıla göre n!speten 
!y!le#m!#t!.” den!l!yordu. 

O güne kadar ya#anan süreç 
de"erlend!r!ld!"!nde; Türk!ye sanay! üret!m! 
ekonom!de ya#anan !y!le#meyle b!rl!kte 2002-
2008 yılları arasında yüzde 55,3 artmı#tı. Yen! 
rev!ze m!ll! gel!r ver!ler! !le aynı dönemde 
yaratılan toplam katma de"er !se yüzde 60,6 
oranında büyümü#tü. Sanay! malları !hracatı 
2002 yılında 33,7 m!lyar dolar !ken 2008 
yılında 125,0 m!lyar dolara ula#mı#tı. Sanay! 
sayısal göstergelere bakıldı"ında öneml! 
gel!#meler göster!yordu. Buna kar#ın sanay! 
öneml! yapısal sorunlar ya#ıyordu. N!tek!m 
!malat sanay!!n!n m!ll! gel!r !ç!ndek! payı da 
2008 yılında yüzde 16,3’e ger!lem!#t!.

Öncel!kle hükümet!n ekonom! pol!t!kaları 
hep makro ekonom! alanında olmu#, m!kro 
pol!t!kalara yer ver!lmem!#t!. Reel kes!me 
ve özell!kle de sanay!ye yönel!k pol!t!kalar 
gel!#t!r!lmem!# ve uygulanmamı#tı. Hatta 
ço"u zaman hükümet yetk!l!ler! artık bazı 
geleneksel sanay! kollarının terk ed!lmes! 
zamanının gel!nd!"!n! söylüyordu. Sanay!n!n 
genel! ve sektörlere özel stratej! planları da 
üret!lmem!#t!. Sanay! sektörler!n!n gel!#!m! ve 
dönü#ümü p!yasa ko#ullarına terk ed!lm!#t!.  

Türk!ye sanay!! 2000 sonrası dı#a en açık 
dönem!n! ya#amı# ve uluslararası rekabet! 
en çok h!ssett!"! dönem olmu#tu. Türk!ye 
sanay!!nde özell!kle geleneksel sektörler!n 

rekabet gücü Ç!n ve d!"er Asya ülkeler!n!n 
ucuz eme"e dayalı üret!mler! kar#ısında !ç 
ve dı# pazarlarda öneml! ölçüde azalmı#tı. 
Bu süreçte sanay!ye yönel!k destek önlemler! 
sunulamamı# ve sektörlerde yo"un 
kapanmalar ya#anmı#tı. Bununla b!rl!kte 
sanay!de üret!m ve !hracatta geleneksel sanay! 
sektörler!n!n a"ırlı"ı yer!n! g!derek otomot!v, 
mak!ne, k!myasallar, metal e#yalar, elektr!kl! 
ve elektron!k araçlar g!b! sektörlere bırakmaya 
ba#lamı#tır. 

Türk L!rası’nın de"erlenmes! de sanay!n!n 
rekabet gücünü ve karlılıklarını olumsuz 
etk!lem!#t!. 2002-2008 arasında sanay!de 
mal!yetler yakla#ık yüzde 60 artarken, Türk 
L!rası da aynı dönemde yüzde 60 de"er 
kazanmı#tı. Özell!kle sanay!c! !hracatçılar bu 
farkı ver!ml!l!kler!n! artırarak kar#ılamı#tı, 

Üret"mde artık otomasyon hak"m olsa da  
donanımlı eleman "ht"yacı sürüyor.
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Üret"mde artık otomasyon hak"m olsa da  
donanımlı eleman "ht"yacı sürüyor.

ancak ver!ml!l!k artı#ında da sınıra gel!nm!#t!. 
Türk L!rası’nın de"erlenmes! d!"er yandan 
sanay!de ara g!rd! kullanımında !thalatı 
özend!rm!# ve bu nedenle sanay!n!n üret!m!nde 
ve !hracatında !thal sanay! malı g!rd!s! oranları 
hızla yükselm!#t!. Bu da yerl! ara malı üret!c!s! 
ve yan sanay!n! olumsuz etk!lem!#t!. 

Türk!ye’ye yönel!k do"rudan sermaye 
g!r!#ler!nden sanay! sektörü !sted!"! kadar 
yararlanamadı. Yatırımlar daha çok sanay! 
dı#ı kes!mlere yapıldı. Sanay!dek! yatırımlar 
!se büyük ölçüde satın almalar ve ortaklıklar 
#ekl!nde gerçekle#t!. Örne"!n ç!mento 
sektörünün büyük bölümü yabancı sermayen!n 
el!ne geçt!.

Buna kar#ın sanay! sektörü küresel mal! 
ko#ulların elvermes! !le yurt dı#ından 
borçlanma olanaklarını kullanmaya ba#lamı#tı. 
Sanay! #!rketler! uzun vadel! f!nansman 
!ht!yaçlarının öneml! bölümünü dı#arıdan 
kar#ılar hale gelm!#t!. Sanay! sektörü Avrupa 
B!rl!"! uyum sürec!nden de en çok etk!lenen 
sektördü. AB’n!n her türlü standardına uyum 
gerekt!"! !ç!n faal!yetler!n her a#amasında 
!y!le#t!rmeler yapılması !lave mal!yetlere 
yol açıyordu. $#gücü, !#güvenl!"!, çevre 
düzenlemeler! bunların ba#ında gel!yordu. 

Sanay! kes!m!n!n dı# t!carete ve dı# rekabete 
en açık alan hal!ne gelmes! !le b!rl!kte sanay!de 
kar marjları da küresel e"!l!me paralel olarak 
ger!lemeye ba#lamı#tı. Bu nedenle yen! 
yatırımlar sanay!den çok dı# rekabet!n daha az 
ve kar marjlarının daha yüksek oldu"u alanlara 
kayıyordu. Bu da sanay!de öneml! b!r b!r!k!m 
kaybına yol açmaya ba#lamı#tı.  
 

612#4.#0/#�;#à#0+;14���
#/#�-#.+%+�1./7;14
2010 ve 2011 dünyada ve Türk!ye ekonom!s!nde 
toparlanma ve hatta beklen!lenden daha hızlı 
büyüme yılları olacaktı. Dünya ekonom!s! 

2010 yılında yüzde 4,1, 2011 yılında !se yüzde 
3,0 büyüme gösterd!. Dünya mal t!caret! 
küresel kr!zdek! kesk!n daralma ardından 
2011 yılında 17,88 tr!lyon dolara kadar çıktı. 
Emt!a ve varlık f!yatları da yen!den artıyordu. 
Bu hızlı toparlanmayı sa"layan gen!#let!c! para 
pol!t!kaları olmu#tu. Küresel kr!ze yol açan 
yapısal sorunlar üzer!ne uluslararası uzla#ma !le 
g!d!lemem!#t!. Her ülke kend! !ç!nde önlemler 
uyguluyordu.  Bu nedenle toparlanma kalıcı 
olamayacak ve 2011 yılının !k!nc! yarısından 
!t!baren yen! kr!zler ya#anmaya ba#lanacaktı. 
Kr!z alanı bu kez Avrupa B!rl!"! !d!. Yunan!stan, 
$spanya ve Portek!z kamu borçlarının 
sürdürülmes! konusunda sıkıntıya dü#tü ve 
kred! notları da dü#ürüldükten sonra Avrupa 
B!rl!"! ve IMF deste"! almaya ba#ladı. 

Türk!ye ekonom!s! de 2010 ve 2011 yıllarında 
hızlı b!r ger! dönü# gerçekle#t!rd!. Ekonom! 
2010 yılında yüzde 8,5 ve 2011 yılında !se yüzde 
11,1 büyüdü. Türk!ye’ye yen!den portföy g!r!#! 
ba#lamı#, reel sektör de bolla#an ve ucuzlayan 
uluslararası f!nansman kaynaklarına ula#mı#tı.  
Türk L!rası da yen!den de"er kazanıyordu. 
Hızlı büyümeler !se bu yapı !ç!nde daha çok 
!ç tüket!me ve !thalata dayalı gerçekle#m!#t!. 
$hracatta !sten!len performans yakalanamamı#tı. 
Özel sektör !se özell!kle !ç taleptek! canlanmaya 
ba"lı olarak 2010 ve 2011 yıllarında yüksek b!r 
yatırım !#tahı !ç!nde oldu. Sanay! üret!m! 2010 
yılında yüzde 12,9, 2011 yılında !se yüzde 10,1 
artarak büyümen!n üret!m tarafındak! !t!c! gücü 
oldu. 

Türk!ye 2011 yılındak! bu hızlı büyümey! 
yapılan genel seç!mlere ra"men 
gerçekle#t!rm!#t!. CHP seç!mlere genel ba#kan 
de"!#!m! yapmak zorunda kalarak g!tm!#t!. AK 
Part! 2011 genel seç!mler!nde yüzde 49,9 oy 
alarak tek ba#ına üçüncü !kt!darına ba#layacaktı. 
AK Part! bu yen! dönem! kend!s! !ç!n ustalık 
dönem! olarak tanımlıyordu. Bu da özell!kle 
ekonom! alanında beklent!ler! artırmaktaydı. 
Reel kes!m ve sanay! sektörünün de beklent!ler! 
yükselm!#t!.  
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AK Part! hükümet! belk! de !lk kez ekonom!de 
makro ekonom! pol!t!kalarının yanında 
sektörlere ve sanay!ye yönel!k pol!t!kalara 
ve çalı#malara yer ver!yordu. Hükümet 
kurulduktan sonra öncel!kle ekonom! !le 
!lg!l! bakanlıklarda öneml! de"!#!kl!klere 
g!d!ld!. Türk!ye’n!n planlı kalkınma dönem!ne 
damgasını vuran Devlet Planlama Te#k!latı 
kaldırılmı#, Kalkınma Bakanlı"ı kurulmu#tu. 
Y!ne benzer #ek!lde Dı# T!caret Müste#arlı"ı 
ve ba"lı oldu"u Devlet Bakanlı"ı da kapatılmı# 
ve Ekonom! Bakanlı"ı kurulmu#tu. Sanay! ve 
T!caret Bakanlı"ı B!l!m Sanay! ve Teknoloj! 
Bakanlı"ı’na dönü#türülmü#tü.  

Ekonom! yönet!m!nde ve bürokras!s!nde 
bu !dd!alı de"!#!mler beklent!ler! daha 
da artırmı#tı. Bu çerçevede çalı#malar da 
ortaya çıkmaya ba#lamı#tı. Türk!ye’n!n !lk 
Sanay! Stratej! Belges! 2011-2014 dönem! 
!ç!n yayımlandı. Sektörel stratej! belgeler! 

hazırlandı ve uygulamaya koyuldu. Özel 
sektör !#b!rl!"! !le hazırlanan Türk!ye 2023 
$hracat Stratej! Belges! b!r kamu belges! 
olarak yayımlandı. Ara#tırma-Gel!#t!rme 
faal!yetler!ne yönel!k te#v!kler hayata geç!r!ld!. 
Turqual!ty ve Marka Destek programları 
zeng!nle#t!r!ld!. $hracatta yen! te#v!k 
programları hayata geç!r!ld!. Ve yatırım 
te#v!kler!nde öneml! b!r de"!#!me g!d!lerek 
bölgesel ve sektörel te#v!k s!stem!ne geç!ld!. 
Ayrıca büyük ölçekl! yatırımlara özel destek 
programı hazırlandı. Sanay! kes!m! bu yen! 
desteklerden yararlanacaktı.

2010 yılının son günler!nde ba#layan ve 
2011 yılında hızla yayılan yakın bölgem!zde 
ya#anan gel!#meler !se küresel s!yaset!n 
en öneml! gündem maddes! oldu. 2011’de 
dünyanın bütün d!kkat! Ortado"u’ya ve 
Kuzey Afr!ka’ya çevr!lm!#t!. 2010’da Tunus’ta 
ba#layan Arap Baharı, Ortado"u ve Kuzey 

Sanay"  
üret"m"  
2010’da yüzde 
12,9, 2011’de de 
yüzde 10,1 arttı.
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Afr!ka’ya !syan rüzgârı olarak yayıldı. $syanın 
nedenler! b!r yandan yoksulluk ve yoksunluk, 
d!"er yandan kamudak! yolsuzluklar ve halkın 
özgürlük taleb!yd!. Arap baharında sosyal 
medya ola"anüstü b!r rol oynuyordu. Talepler 
!y! n!yetl!yd!, halklar refah ve daha özgür ya#am 
talep ed!yordu. Ancak !lerleyen günlerde g!derek 
kanlı çatı#malar ya#anacak, Tunus, Mısır, Yemen 
ve L!bya’da devlet ba#kanları devr!lecekt!. 
Arap Baharı yıllar geçt!kçe Arap sonbaharına 
dönü#ecekt!.

&g0;#&#�8'�6g4-â;'¨&'�
'-101/â&'�âà.'4�<14.#à+;14
2012 yılına g!r!ld!"!nde dünya ekonom!s! küresel 
kr!zde ayrı b!r a#amaya g!rm!#t!. Avrupa B!rl!"! 
Euro kr!z! !le kar#ı kar#ıya kalmı#, ekonom! 
resesyona g!rm!#t!. A"ır !#leyen karar alma 
mekan!zmaları !ç!nde olu#turulan kurumlar 
ve fonlar !le zordak! ülkeler yüzdürülmeye 
çalı#ılıyordu. Avrupa Merkez Bankası da ba#kan 
de"!#!m! ardından çok geç kalınmı# parasal 
gev#eme pol!t!kalarına sarıldı. ABD’de !se kamu 
kes!m! borçlanma tavanı del!nm!# ve federal 
hükümet kapanmı#tı. ABD’n!n AAA olan kred! 
notu da dü#ürülmü#tü. ABD de çarey! Merkez 
Bankası FED’!n parasal gen!#lemede yen! b!r 
sa+aya geçmes!nde bulacaktı. Gel!#en ülkelerde 
de büyüme yava#lamaya ba#lamı#tı. 

Türk!ye ekonom!s! !se !k! sorunla kar#ı kar#ıya 
bulunuyordu. Bunlardan !lk! car! açıktak! 
ürkütücü yükselme !d!. Öyle k! 2011 yılında 
car! açık 77,1 m!lyar dolara yükselm!#t!. $k!nc! 
sorun !se car! açı"a da neden olan sermaye g!r!#! 
ve Türk L!rası’nın de"erlenmes!yd!. Gel!#m!# 
ülkeler öyles!ne parasal gen!#leme uyguluyordu 
k! buradan Türk!ye’ye gelen para tsunam! etk!s!ne 
yol açıyordu.

Bu nedenle ekonom!de dengeleme adı !le yen! 
b!r pol!t!ka set! uygulamaya konuldu. Ekonom!k 
büyümede !ç ve dı# talep kaynakları daha dengel! 

olacaktı. Bu nedenle Merkez Bankası ve BDDK 
b!r d!z! makro !ht!yat! karar alarak uygulamaya 
koydu. Merkez Bankası çoklu pol!t!ka fa!z! 
uygulamasına geçt!. Amaç !ç taleb! ve !thalatı 
sınırlamak, car! açı"ı dü#ürmek ve büyümede 
daha sürdürüleb!l!r oranlara ula#maktı. 

Türk!ye ekonom!de dengeleme pol!t!kalarını 
ba#arı !le uyguladı. Car! açık b!r yıl sonra 46,9 
m!lyar dolara, ekonom!k büyüme yüzde 4,8’e, 
en'asyon yüzde 6,16’ya ve 2 yıl vadel! gösterge 
bono fa!z oranları da yüzde 6’nın dah! altına 
!nd!. Bunun sonuçları 2013 yılında Moody’s ve 
F!tch’!n yatırım yapılab!l!r kred! notu vermes! !le 
alınacaktı. Türk!ye 1994 yılındak! ekonom!k kr!z 
!le kaybett!"! yatırım yapılab!l!r kred! notlarını 19 
yıl sonra ger! alıyordu. $zm!r 5. $kt!sat Kongres!’ne 
katılan Dünya Bankası Ba#kanı J!m Yong K!m 
de “Türk!ye makroekonom! açısından sıra dı#ı 
ba#arılara !mza atıyor” sözler!yle derecelend!rme 
kurulu#larıyla aynı görü#te oldu"unu 
göster!yordu. 

Ekonom!dek! görecel! yava#lama sanay! 
kes!m!ndek! büyümey! ve yatırımları da 
sınırlamı#tı. Ancak ula#ılan makro !st!krar !le 
en'asyon ve fa!zlerdek! ger!lemeler mal!yetlere 
ve karlılıklara olumlu yansıyordu. 2012 yılında 
sanay! !ç!n b!r d!"er öneml! gel!#me Haz!ran 
ayında uygulamaya konulan yen! yatırım te#v!k 
s!stem! olmu#tu. Türk!ye !lk kez bölgelere ayrılmı# 
ve bölgelerde farklı destek unsurları kullanılmaya 
ba#lanmı#tı. Bölgeler ve sektörler !ç!n seç!c! te#v!k 
uygulamaları !lk kez hayata geç!yordu. Ancak 
Türk!ye’n!n !zleyen yıllarda kar#ıla#aca"ı sıkıntılar 
özel sektörün yatırım !#tahını azaltacak ve bu 
yen! te#v!k s!stem! !stend!"! kadar etk!l! ve yararlı 
olamayacaktı.

Dünya ekonom!s! !se 2013 yılı ortasında b!r 
sürpr!z !le kar#ıla#tı. ABD Merkez Bankası 
Ba#kanı Ben Bernanke Mayıs ayında 
parasal gen!#lemen!n kademel! #ek!lde sona 
erd!r!lmes!n!n zamanının geld!"!n! söyled!. 
Bernanke’n!n bu açıklaması küresel mal! 
p!yasalarda deprem etk!s! yarattı. Gel!#en ülkeler 
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2010 yılında "hracatta  
lokomot"f sektör otomob"l,  
tekst"l ve dem"r  
çel"k oldu.
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!ç!n olu#an bol ve ucuz döv!z l!k!d!tes! olanakları 
artık sona erecek ve gel!#en ülkeler kend! ya"ları 
!le kavrulaca"ı yıllara g!recekt!. Özell!kle yurt 
dı#ından ucuz ve bol borçlanma olanaklarına 
er!#eb!len reel sektör f!rmaları !ç!n bu ko#ullar 
kademel! olarak ortadan kalkacaktı. Dolar taleb! 
artacak ve dolar güçlenecekt!. Gel!#en ülkeler!n 
yerel para b!r!mler!n!n caz!bes! de azalıyordu.

4â5-.'4�;g-5'.â;14
2013 yılının !lk yarısı yatırım yapılab!l!r kred! 
notunun alınması ve çözüm sürec! !le çok 
olumlu geçm!#t!. $k!nc! yarısında !se de"!#meye 
ba#layan küresel mal! ko#ullar ve Gez! olaylarının 
yansımaları !le beklent!ler zayı'amı#, 17-25 
Aralık olayları !le de Türk!ye’n!n algısı bozulmaya 
ba#lamı#tı. Buna ra"men Türk!ye ekonom!s! 2013 
yılında da yüzde 8,5 ekonom!k büyüme gösterd!. 
Ancak 2013 yılında ya#anan gel!#meler ve ortaya 
çıkan r!skler neden!yle 2014 yılı Türk L!rası’nda 
hızlı b!r de"er kaybı !le ba#layacaktı. TC Merkez 
Bankası 2013 Mayıs ayından ber! olu#an !ç ve 
dı# r!skler kar#ısında harekets!z kalmı# ve Türk 

L!rası’nda de"er kaybı hızlanmı#tı. TC Merkez 
Bankası olu#an pan!k ortamında ocak ayında 
fa!zler! 5 puan artırmak zorunda kalacaktı. 
Ancak Türk L!rası’nda yapısal de"er kaybı 
ba#lamı#tı ve fa!z artı#larının uzun vadel! etk!s! 
sınırlı kalacaktı. 

Türk!ye ekonom!s! !ç!n 2013 yılının b!r d!"er 
özell!"! !se kamunun büyük veya mega projeler!n! 
hızla hayata geç!rmes!yd!. Üçüncü haval!manı, 
üçüncü köprü ve ba"lantı yolları, Marmaray, 
Avrasya Tünel! g!b! mega projeler !ç!n dü"meye 
basılmı#tı. 2013 yılının tartı#ma konularından 
b!r! de nükleer santral projeler!yd!. Türk!ye Rusya 
!le ortak yapaca"ı !lk nükleer santralden sonra 
Japonya !le !k!nc! nükleer santral!n yapımı !ç!n 
anla#acaktı.  

2014-2016 yılları arasındak! dönemde dünya 
ekonom!s! yapısal b!r yava# büyüme dönem!ne 
g!rerken Türk!ye ekonom!s! s!yas!, toplumsal, dı# 
pol!t!k ve jeopol!t!k r!skler!n yo"un etk!s! altında 
kalmaya devam ed!yordu. Dünya ekonom!s!nde 
büyüme 2014-2016 dönem!nde ortalama yüzde 
2,5’e ger!lem!#t!. Gel!#m!# ülkelerde büyüme 
ortalama yüzde 1,6, gel!#en ülkelerde !se 

Dünya Bankası Ba#kanı J"m Yong K"m, Türk"ye’n"n ekonom"de sıra dı#ı ba#arılara 
"mza attı$ını söylüyordu.
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yüzde 4,2 olarak gerçekle#m!#t!. Küresel kr!z 
sonrası sorunlarını kalıcı olarak çözemeyen 
dünya ekonom!s! yapısal b!r yava#lama !le 
kar#ı kar#ıyaydı. Yapısal yava#lama !le b!rl!kte 
dünya mal ve h!zmet t!caretler! de 2015 ve 
2016 yıllarında küçülecekt!. Dünya en'asyon 
yaratamadı"ı !ç!n ABD dı#ındak! ülkeler 
gen!#let!c! para pol!t!kalarını sürdürüyordu. 
Ç!n ekonom!s! !se öneml! b!r dönü#üm sürec!ne 
g!rm!# ve büyüme hızı yüzde 6-7 aralı"ına 
!nm!#t!. Dünya s!yaset!nde 2016 yılında 
ya#anan sürpr!z gel!#me !se Büyük Br!tanya’nın 
Avrupa B!rl!"! üyel!"!n! halk referandumuna 
götürmes! ve ayrılma kararı çıkması olmu#tu. 
B!r barı# projes! olan Avrupa B!rl!"! yepyen! b!r 
sürece g!r!yordu. ABD’de kasım ayında yapılan 
Ba#kanlık seç!mler!n! Donald Trump kazandı. 
Trump hem ekonom!k büyümede yen! vaatler 
sunuyor hem de dünya ekonom!s! ve s!yaset! 
!ç!n b!rçok b!l!nmeyen yaratıyordu. Beklent!ler!n 
aks!ne Trump’ın seç!lmes! !le b!rl!kte dolar da 
güçlenmeye ba#lamı#tı. 

$â4�#5+4&#�;#à#0#%#-�1.#;.#4+�
gc�;+.#�5+Þ&+4&+-
Türk!ye 2014-2016 dönem!ne b!r ülken!n 
belk! de b!r asır !ç!nde göreb!lece"! olayları 
sı"dırmı#tı. 2014 yılında önce yerel seç!mler 
yapıldı. AK Part! yüzde 45 oy oranıyla b!rçok 
!l ve !lçede beled!ye ba#kanlıklarını kazandı. 
Ardından A"ustos ayında !lk kez yapılan 
halk oylaması !le Recep Tayy!p Erdo"an 
Cumhurba#kanı seç!ld!. AK Part!’de genel 
ba#kanlı"a !se Ahmet Davuto"lu seç!ld! ve 
Davuto"lu yen! Ba#bakan oldu. 

Sur!ye’de !se !ç sava#ta çatı#malar #!ddetlenm!#t!. 
Buna ba"lı olarak Türk!ye’ye gelen Sur!yel! 
mültec! sayısı m!lyonu a#tı ve çok tara'ı b!r 
sorun hal!ne geld!. 

Sur!ye’de çözüm konusunda Türk!ye !le 
müttef!kler! g!derek ayrı#ırken, Sur!ye’n!n 
kuzey!ndek! Kürtler!n !ç sava#ta mevz! 

Türk"ye ekonom"s" 2013 yılında yüzde 8,5 ekonom"k büyüme gösterd".
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kazanması Türk!ye !ç!n hem yen! r!skler 
yaratıyor hem de Kürt sorununun çözümünü 
daha da karma#ık hale get!r!yordu. Tüm 
bunlara ra"men Türk!ye ekonom!s! makro 
ekonom!k dengeler!n! korumu# ve ekonom! 
2014 yılında yüzde 5,2 büyümü#tü.

Ekonom! dı#ındak! alanlarda ya#anan 
sıkıntılara ve gel!#melere kar#ın ekonom!de 
uzun vadel! stratej!k planlama çalı#maları 
da sürdürülüyordu. 2014-2018 dönem!n! 
!çeren Onuncu Be# Yıllık Kalkınma 
Planı bu çerçevede hazırlandı.  Sanay! 

!stanbul mega projeler"n ba#kent" oldu (Yavuz Sultan Sel"m Köprüsü).
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Stratej! Belges! de 2015-2018 dönem! 
!ç!n yen!lenm!#t!. Sanay! Stratej! Belges! 
!le sanay!de Avrasya’nın orta yüksek ve 
!ler! teknoloj! yo"unluklu sanay!ler!n 
üret!m merkez! olunması, üret!m ve ürün 
teknoloj!ler!ne sah!p çıkılması, AR-GE ve 

!novasyon çalı#malarına a"ırlık ver!lmes!, 
!hracatta yüksek teknoloj!l! ürünler!n 
payının artırılması hede'en!yordu. Bu 
çerçevede m!ll! gel!r !ç!ndek! payı dü#en 
sanay!n!n payının da yen!den artırılması 
hede'en!yordu. 

Recep Tayy"p Erdo$an 12. Cumhurba#kanı seç"ld".
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Türk!ye ayrıca sanay!de yerl! üret!m alanında 
da ata"a geçm!#t!. Yerl! savunma sanay!! 
projeler! bu alanda sürükley!c! oluyordu. Yerl! 
otomot!v, uçak, uydular, !nsanız araçlar, rüzgâr 
türb!nler!, kara ta#ıtları motorları ve raylı 
s!stemler!n üret!m! projelend!r!l!yordu.    

Türk!ye 2015’e !se ekonom!de fırsat yılı olarak 
g!r!yordu. Adeta b!r !y!mserl!k yarı#ı vardı ve 
bunun neden! petrol f!yatlarında ba#layan hızlı 
dü#ü#tü. 2014 ortalarında 115 dolar c!varında 
olan petrolün var!l f!yatı 2015 ba#ında 50 
dolara !nm!#t!. Türk!ye’n!n car! açık ve 
en'asyon sorunu öneml! ölçüde haf!'eyecek, 
fa!zler dü#ecek, büyüme hızlanacaktı. Ancak 
s!yaset y!ne ekonom!n!n önüne geçt!. $ç 
s!yas! bel!rs!zl!kler haz!ran genel seç!mler!yle 
b!rl!kte arttı, seç!mlerden koal!syon sonucu 
çıktı. 7 Haz!ran seç!mler!nde sürpr!z b!r 
gel!#me ya#anmı#tı. AK Part! !lk kez oy 
kaybına u"ramı# ve yüzde 40,87 oy almı#tı. 
CHP yüzde 25, MHP yüzde 16 oy alırken 
HDP !se yüzde 13,1 oyla Mecl!s’e g!rmeye hak 
kazanmı#tı. Koal!syona !#aret eden bu sonuç 
p!yasalarda önce umutla kar#ılanacak ancak 

koal!syon görü#meler!nden sonuç çıkmayınca 
!st!krarsızlık korkusu yaratacaktı. Bu sürec!n 
sonu Kasım ayında yen! b!r seç!m kararı 
oldu. Seç!mlerde AK Part! bu kez yüzde 49 
oyla tekrar tek part! olarak !kt!dara geld!. $# 
dünyasında !se temk!nl! b!r !y!mserl!k vardı. 

Ayrıca !k! genel seç!m!n yapıldı"ı b!r ortamda 
Antalya’da yapılan G20 z!rves! ABD Ba#kanı 
Obama ve Rusya Ba#kanı Put!n g!b! dünya 
l!derler!n! bulu#turarak Türk !# dünyası !ç!n 
ayrı b!r moral kayna"ı oldu. AB !le tam üyel!k 
müzakereler!nde yen! ba#lıklar açılmı#tı ve bu 
!y! b!r haberd!.  

Olumsuz gel!#me !se terördü. Türk!ye 
daha önce ya#amadı"ı kadar acı terör 
saldırılarını ya#amaya ba#ladı. Terör artık 
#eh!r merkezler!ne !nm!#, b!rden fazla 
örgüt tarafından yapılır hale gelm!# ve k!tle 
saldırılarına dönü#mü#tü. 

Tüm bu gel!#meler çerçeves!nde 2015 yılının 
tamamına yakını ekonom!de b!r bekle-gör 
havasında geç! ve ekonom!k büyüme yüzde 6,1 
olarak gerçekle#t!. Ya#anan gel!#melere ba"lı 

Türk"ye "nsansız hava aracı da üret"yor ve "hraç ed"yor...
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olarak artan r!skler neden!yle Türk L!rası da 
de"er kaybed!yordu. 2015 sonunda 1 dolar 3 
Türk L!rası’nı a#tı. 

2015 yılının Kasım ayında b!r Rus uça"ının 
dü#ürülmes! !se dı# pol!t!ka alanında öneml! 
b!r kırılma yarattı ve Sur!ye’n!n jeopol!t!k 
r!skler! bamba#ka b!r alana ta#ındı. Bu olay 
ekonom!ye de yansıyacak, Türk!ye’n!n r!sk 
pr!m!n!n artmasına yol açacak ve Türk 
L!rası’nın zayı'amasını hızlandıracaktı.  

Türk!ye 2016 yılına sah!p oldu"u tüm r!sklere 
ra"men ekonom!de korunan kamu mal! 
d!s!pl!n!, güçlü bankacılık sektörü, dü#ük 
petrol ve emt!a f!yatları g!b! avantajları !le 
g!rd!. Yen! kurulan hükümet orta vadel! 
programı yen!lem!# ve 2016 yılı büyüme 
hedef!n! yüzde 4’ten yüzde 4,5’e çıkarmı#, 
21 alanda da yapısal dönü#üm programları 
açıklanmı#tı. Hükümet yen! te#v!kler çıkararak 
yatırımları ve !hracatı da özend!rmeye 
çalı#ıyordu. Bunlara ba"lı olarak yılın !lk 
yarısında ekonom!k büyüme yüzde 4,5 olarak 
gerçekle#t!. Bu büyüme Rusya !le ekonom!k 
ve t!car! !l!#k!ler!n donmasına ra"men 
gerçekle#m!#t!. 

2016 yılının Mayıs ayında Ba#bakan Ahmet 
Davuto"lu’nun hem ba#bakanlık hem de AK 
Part! Genel Ba#kanlı"ı görevler!n! bırakması 
üzer!ne AK Part! ola"anüstü kongreye g!tt!. 
Kongrede B!nal! Yıldırım genel ba#kanlı"a 
seç!ld!. Aynı ayın sonunda B!nal! Yıldırım’ın 
ba#bakanlı"ında 68. Hükümet TBMM’den 
güvenoyu alarak göreve ba#ladı. 

Yılın !k!nc! yarısına da bu büyüme moral! 
!le ba#landı. Ancak 15 Temmuz günü FETÖ 
tarafından b!r asker! darbe g!r!#!m! yapıldı 
ve Türk!ye tar!h!n en acı olaylarından b!r! !le 
kar#ı kar#ıya kaldı. Ba#ta $stanbul ve Ankara 
olmak üzere pek çok !l ak#am saatler!nde 
hareketlenm!#, !lerleyen saatlerde ordu 
!ç!ndek! b!r grup asker!n yönlend!rmes!yle, 
TRT’de ordunun yönet!m! ele geç!rd!"! 
açıklandı. Cumhurba#kanı Recep Tayy!p 
Erdo"an CNN Türk’e görüntülü telefonla 
yaptı"ı açıklamada, kalkı#manın em!r komuta 
z!nc!r! !ç!nde gerçekle#med!"!n! söyled! ve 
vatanda#ları soka"a ça"ırdı. Bu darbe g!r!#!m!, 
halkın soka"a çıkması, asker ve pol!s!n darbeye 
kar#ı durması !le kısa sürede bastırıldı, kontrol 
altına alındı. Ancak ba#ta ekonom! olmak 

2015 G-20 Z"rves" Antalya’da yapılmı#, Obama ve Put"n de katılmı#tı.
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üzere her alanda kapanması uzun yıllar alacak 
yaralar açtı. Darbe g!r!#!m! sonrası Ola"anüstü Hal 
!lan ed!ld!. Türk!ye’n!n yatırım yapılab!l!r kred! 
notu kırıldı. Ekonom! üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 
küçüldü. P!yasalarda öneml! b!r güven ve l!k!d!te 
sıkı#ıklı"ı ortaya çıktı. Türk L!rası en çok de"er 
kaybeden para b!r!mler!nden b!r! hal!ne geld!. 

Dı# pol!t!kada beklenmed!k normalle#me !se Rusya 
!le sa"landı. Cumhurba#kanı Erdo"an 9 A"ustos 
tar!h!nde Rusya’ya yaptı"ı z!yarette uçak kr!z! 
sonrası Put!n !le !lk kez yüz yüze görü#tü ve !k! ülke 
arasındak! buzlar er!meye ba#ladı. 

Yılın !k!nc! yarısında Sur!ye konusunda da öneml! 
gel!#meler ya#andı ve Türk!ye Kuzey Sur!ye’de b!r 
özerk Kürt bölges! ve yönet!m! kurulmasını önlemek 
!ç!n Sur!ye’ye yönel!k Fırat Kalkanı adını ta#ıyan b!r 
asker! harekât ba#lattı.  

Türk!ye Varlık Fonu 2016 yılının A"ustos ayında 
olu#turuldu. Bu karar, Türk!ye ekonom!s! üzer!nde 
uzun vadel! olarak etk!s! olaca"ı dü#ünülen b!r 
adımdı. Dünyadak! benzer fon örnekler!nden yola 
çıkılarak kurulan Türk!ye Varlık Fonu aracılı"ıyla 
sermaye p!yasalarına katkı sa"lanması, kamu 
varlıklarının ekonom!ye kazandırılması, dı# kaynak 
tem!n ed!lmes! ve büyük ölçekl! yatırımların 
desteklenmes! amaçlanıyor. $lerleyen süreçte büyük 
çaplı kamu kurumlarının bu fona devred!lmes!yle 
Türk!ye Varlık Fonu’nun önem! arttı.

2016’nın sonlarına yakla#ırken Avrupa B!rl!"! 
!le de öneml! b!r ger!l!m ya#andı. Ola"anüstü 
hal uygulamaları !le mültec! anla#masındak! 
uzla#mazlıklar gerekçe göster!lerek Avrupa 
Parlamentosu “Türk!ye’n!n tam üyel!k görü#meler!n! 
dondurma” yönünde tavs!ye kararı aldı. 

Türk hükümet! bu gel!#meye son derece sert 
tepk! verd!. 2016 yılı $lerleme Raporu da aynı 
ele#t!r!ler! yaparken Türk!ye’den sert ele#t!r! aldı.  
Aralık ayındak! AB z!rves!nden !se Türk!ye !le 
tam üyel!k müzakereler!n!n sürdürülmes! kararı 
alındı. Buna ra"men !k! taraf da artık bu sürec! 
sürdürmekte zorlanıyordu. Bu ortamdan Türk halkı 
da etk!lenm!#t!. 2000’l! yılların ba#ında AB’ye üye 

olunmasını !steyen nüfusun yüzde 89’u #!md! yüzde 
56 oranında “hayır” demeye ba#lamı#tı.

2016 yılının son sürpr!z!n! !se Türk!ye $stat!st!k 
Kurumu yaptı. TÜ$K m!ll! gel!r hesaplama 
yöntem!n! yen!led! ve yen! hesaplamaların sonuçları 
herkes! #a#ırttı. Aralık ayında Türk!ye $stat!st!k 
Kurumu’nun m!ll! gel!r hesaplamasına !l!#k!n yaptı"ı 
rev!zyon sonrası Türk!ye’n!n esasında çok hızlı 
büyüdü"ü, yurt !ç! tasarru'arın m!ll! gel!re oranının 
yüzde 25’lere yakın ve h!ç de dü#ük olmadı"ı, y!ne 
yatırımların m!ll! gel!re oranında yüzde 30’lar !le 
oldukça yüksek oldu"u sonuçlarına ula#ıldı. Rev!ze 
ed!len GSYH büyüme oranları da hayl! yüksek 
rakamları göster!yordu. K!#! ba#ı m!ll! gel!r de 
12.500 dolar olarak ölçüldü. 

-g4'5'.�)'.âà/'.'4�5#0#;â&'�
;'0â�&'84â/.'4�;#4#6+;14
Yen! M!lenyumda ya#anan gel!#meler sanay!de de 
yen! devr!mler yaratmaya ba#lamı#tı. Teknoloj! 
alanındak! gel!#meler, sürdürüleb!l!rl!k,  demograf!k 
e"!l!mler, h!zmet ve b!lg! toplumuna geç!#, yen! 
nes!ller!n terc!hler! sanay!de yen! e"!l!mler 
yaratıyordu. Sanay!de üret!m!n co"rafyası da sürekl! 
dev!n!m göster!yordu. 

Küresel ekonom!k kr!z!n ardından ülkeler!n 
gösterd!"! ayrı#mada sanay! ve üret!m a"ırlıklı 
ekonom!ler!n daha sa"lam kaldıkları görülmü#tü. 
Bu nedenle özell!kle gel!#m!# ülkeler uzun yıllardır 
bıraktıkları sanay! üret!mler!ne yen!den dönmey! 
hede'!yordu. Sanay! üret!m!nde mal!yetler halen 
yer seç!m!nde bel!rley!c!yd!. Buna ba"lı olarak 
gel!#m!# ülkeler üret!mler!n! kend! ülkeler!nde 
yapab!lecekler! rekabet ko#ullarını yaratmak 
!ç!n ver!ml!l!k artı#ına yöneld!. Sanay! 4.0 olarak 
adlandırılan ve d!j!tal sanay! olarak da n!telend!r!len 
sanay!dek! yen! devr!m en az !#gücü, en yüksek 
otomasyon ve ver!ml!l!k hede'!yordu. Üret!m 
g!derek !#gücü olmaksızın yapılır hale gel!yordu. 3D 
yazıcılar !se üret!m teknoloj!ler!nde devr!m yaratmı# 
olup k!#!ye özel üret!m dönem!n! açıyordu. 3D 



!STANBUL SANAY! TAR!H!               299

6g4-â;'�&'�-g4'5'..'àâ;14�����������

yazıcılar k!tlesel üret!m!n rak!b! olamayacaktı, 
ancak üret!m!n do"asını öneml! ölçüde 
etk!leyecekt!.

Sürdürüleb!l!rl!k sanay!dek! teknoloj!k 
yen!l!kler! bel!rleyen en öneml! unsurdu. Artık 
üret!m teknoloj!ler! ve ürünler en az enerj! ve su 
tüketen, en az karbon salınımında bulunan, en 
az gürültü çıkaran, ger! dönü#üm malzemeler! 
kullanılarak yapılan ve yüzde yüz ger! 
dönü#eb!l!r olanlardı. Sürdürüleb!l!rl!k ve yen! 
nes!ller!n ya#am b!ç!mler! payla#ım ekonom!s!, 
döngüsel ekonom!, makerlar g!b! yen! üret!m-
tüket!m modeller!n!n yaygınla#masına yol 
açıyordu. Buna ba"lı olarak sanay! üret!m!ne 

yönel!k kapas!te !ht!yaçları da kademel! 
olarak azalıyordu. Makerlar !se ürünler!n! 
kend!ler! yaparak sanay! üret!m!ne alternat!f 
olu#turuyordu. Sanay! de"er z!nc!r!nde üret!m 
dı#ındak! AR-GE, !novasyon, bulu#, tasarım, 
pazarlama, loj!st!k, satı# kanalları, satı# sonrası 
h!zmetler daha çok karlılık yaratıyor, küresel 
ölçekte artan rekabet !le !malat sanay!!nde 
karlılık dü#üyordu. Teknoloj! faal!yetler!, 
tedar!k z!nc!r! yönet!m!, markala#ma, satın 
alma ve b!rle#meler, stratej!k ortaklıklar !le 
karlılık artırılmaya çalı#ılıyordu. Kümelenme 
ve endüstr!ler !ç! ve arası bütünle#me sev!yes! 
artıyordu.

Sanay!de üret!m büyük ölçüde Asya-Pas!f!k 
bölges!nde toplula#maya devam ed!yordu. 
Ç!n, Japonya, Güney Kore !le bölgedek! 
d!"er sanay!le#m!# ve sanay!le#mekte olan 
ülkeler arasında artan oranda b!r bütünle#me 
ya#anıyordu. Bu bütünle#me teknoloj! !#b!rl!"!, 
!nsan kayna"ı ve g!rd! tedar!k! g!b! temel 
konularda sa"lanıyor ve ülkeler!n rekabet 
güçler! artarken, ölçekler de büyüyordu. Gel!#en 
ülkeler öneml! ölçüde sıfırdan yabancı sermaye 
yatırımları çekmeye de devam ed!yordu. 
Polonya, Çek Cumhur!yet!, Macar!stan, 
Slovakya, Meks!ka, Brez!lya, V!etnam, Tayland, 
Endonezya, F!l!p!nler, Mısır ve Angola son 
dönemlerde terc!h ed!len gel!#en ülkelerd!.

Sanay!n!n te#v!k!nde de artık yen!l!kç! 
yakla#ımlar göster!l!yordu.  Altyapısı kamu 
tarafından yapılmı# ve her türlü !ht!yacın 
kar#ılandı"ı yen! nes!l sanay! bölgeler! ve 
bu bölgelerde arsa tahs!sler! ve uzun sürel! 
k!ralama olanakları bunların ba#ında gel!yordu. 
Uzun vadel! yatırım kred!ler! ve alıcı kred!ler! 
sunuluyordu. Gel!#m!# ün!vers!te, ara#tırma 
kurumları ve merkezler! !le n!tel!kl! !nsan 
kayna"ı sa"lanıyordu. Uzun sürel! verg! tat!ller! 
uygulanıyor, gel!#m!# test ve laboratuvar 
alt yapıları kuruluyor, uluslararası tedar!k 
z!nc!rler!ne eklenmeye yönel!k destekler 
ver!l!yordu. G!r!#!m sermayes! ve yen!l!kç!l!k 
sermayes! s!stemler! de etk!n #ek!lde çalı#ıyordu. 

Ba#bakan 
B"nal" 
Yıldırım
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Ülkeler gel!#m!#l!k hayat e"r!ler! !ç!nde 
sanay!le#m!# ülke olma hedef! !ç!ndeyd!. 
Sanay!le#m!# ülke olduktan sonra 
h!zmetler toplumu ve b!lg! toplumu 
hal!ne dönü#üyorlardı. Sanay!le#m!# ülke 
olamadan d!"er gel!#me alanlarına geç!# 
kalıcı olamıyordu. Bu nedenle ülkeler yen! 
sanay!le#m!# ülke olmak !ç!n yo"un çaba 
göster!yordu.

Türk!ye’de !se sanay!de gel!#meler sürerken 
sanay!n!n yapısal sorunları da halen 
mevcud!yet!n! koruyordu. Gel!#me tarafına 
bakıldı"ında sanay! üret!m!ndek! artı#ın 
yava#ladı"ı görülüyordu. Sanay!de üret!m 
artı#ı 2002-2008 arasında yüzde 55,3 olurken, 
2008-2016 yılları arasında yüzde 27,2 olarak 
gerçekle#m!#t!. $malat sanay!!n!n m!ll! gel!r 
!ç!ndek! payı 2008 yılında yüzde 16,3 !ken 
2016 yılında yüzde 16,5’e, orta yüksek ve 
yüksek teknoloj!l! sanay!ler!n 2008 yılındak! 
payı yüzde 29,6 !ken 2015 yılında yüzde 
30,8’e ula#mı#tı. Sanay! malı !hracatı 2008 
yılında 125,2 m!lyar dolar !ken 2016 yılında 
133,0 m!lyar dolara çıkmı#tı. Görüldü"ü g!b! 
sayısal ver!ler !t!bar!yle de"erlend!r!ld!"!nde 

sanay!de 2008 yılından 2016 yılına kadar 
çok sınırlı b!r gel!#me ya#anmı#tı. Son sek!z 
yıl !ç!nde uygulamaya konulan stratej! 
belgeler! ve te#v!kler sanay!dek! gel!#men!n 
yava#lamasını engelleyemem!#t!. 

Türk!ye’de sanay! alanında özell!kle 2008 
yılından sonra ya#anan esas gel!#me !se 
sanay!s!zle#me olarak da adlandırılab!lecek 
gel!#meyd!. Türk!ye’de sanay! grupları sanay! 
yer!ne d!"er alanlarda yatırımı terc!h eder 
hale gelm!#t!. D!"er yatırımcılar !ç!n de 
aynı e"!l!m geçerl!yd! ve sanay! yer!ne d!"er 
alanlar terc!h ed!l!yordu. Mevcut karlılık 
sev!yeler!, yatırım get!r!ler! ve süreler! !le 
te#v!k düzenlemeler! kar#ıla#tırıldı"ında 
sanay! sektörü caz!bes!n! kaybetm!# 
görünüyordu. Gayr!menkul, !n#aat, 
perakende, enerj!, tur!zm, e-t!caret, t!caret 
(!thalat), banka dı#ı f!nans kurumları, sa"lık-
e"!t!m, e"lence-d!nlence g!b! sektörler 
yatırımlarda karlılık sev!yeler! ve yatırım 
get!r!ler! !le daha çok terc!h ed!l!yordu. 
Özell!kle gayr!menkul ve !n#aat sektörünün 
yarattı"ı !lave rantlar sanay!c!l!kten kaçı#a 
yol açıyor, yen! ku#aklar sanay!n!n devamı 

3D yazıcılar 
üret"m teknoloj"ler"nde 

devr"m yaratıyor, 
k"#"ye özel üret"m 

dönem"n" 
açıyordu.
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yer!ne d!"er caz!p alanları terc!h ed!yordu. 
Sanay!c!l!k esk! !t!barını kaybetmekteyd!.

Türk!ye sanay!!nde gel!#me hızındak! 
yava#lamanın b!r neden! get!r!s! daha yüksek 
d!"er alanların terc!h ed!lmes! !ken d!"er 
b!r neden de sanay!n!n b!r!km!# yapısal 
sorunlarının çözülemem!# olmasıydı. Türk!ye 
sanay!! öneml! sorunlar ve !ht!yaçlar !le 
kar#ı kar#ıyaydı. Öncel!kle yen! yatırımlar 
!ç!n sanay! alanı sıkıntısı ya#anıyordu ve 
sanay! arsalarının tutarı neredeyse yatırım 
tutarının yarısına ula#ıyordu. Yatırımların 
f!nansmanı !ç!n TL c!ns!nden uzun vadel! 
kaynak sa"layacak b!r kalkınma bankacılı"ı 
da yoktu. Yatırımların f!nansmanı sa"lıksız 
ve pahalıydı. $# ve çalı#ma hayatı mevzuatı 
sanay!c! !ç!n sürekl! !lave yükler get!r!yordu. 
Yatırım te#v!kler! sanay! !le d!"er sektörler 
arasında sanay!ye yatırımı caz!p kılacak 
h!çb!r ayrıcalı"a sah!p de"!ld!. Mühend!sl!k 
e"!t!m! !le meslek! e"!t!m!n ortalama kal!tes! 
dü#üyordu. Yen! nes!l yen!l!kç!, yaratıcı 
!nsan kayna"ı sıkıntısı ya#anıyor, sanay!de 
çalı#ma !ste"! de azalıyordu. Üretmektense 
!thal ed!p satmak daha karlı görünüyordu. 
Dolayısı !le !ç pazarda ad!l rekabet ko#ulları 
zayı&ı. Ara#tırma gel!#t!rme, !novasyon 
ve markala#ma süreçler! henüz gel!#me 

a#amasındaydı. F!kr! mülk!yet hakları 
yeter!nce korunamıyordu. 

Sanay!de ölçekler çok küçüktü. $malat 
sanay!!ndek! f!rmaların yüzde 90’ı 1-19 k!#! 
çalı#tırıyordu. Bunların b!r bölümü p!yasa 
ko#ullarını bozuyordu. Sanay! sektörler!ne 
yönel!k te#v!klerde de herkes desteklenmekte, 
potans!yel! ve kapas!tes! daha yüksek 
f!rmalara ayrıcalık sa"lanmamaktaydı. 
Sanay!de üret!m ve ürün teknoloj!ler! b!rçok 
sektörde hala yurt dı#ına ba"ımlıydı. Daha 
yüksek katma de"erl! ürünler !ç!n daha çok 
çaba ve destek gerek!yordu. Sanay! aynı 
zamanda enerj! ve ta#ımacılık alanında 
görecel! pahalı mal!yetlere katlanıyordu. 
B!rçok alanda sanay! karlılı"ı çok dü#üktü 
ve bu nedenle yeterl! sermaye b!r!k!m! 
sa"lanamamakta ve rekabet gücünü artıracak 
yatırımlar yapılamamaktaydı.  

Bu yapısal sorunlarına kar#ı Türk!ye 
sanay!!nde olumlu gel!#meler de ya#anıyordu. 
Öncel!kle Türk!ye sanay!! b!rçok sektörde 
bölges!n!n ve hatta Avrupa’nın en büyük 
üret!m kapas!teler!ne ula#mı#tı. 160’dan 
fazla ülkeye sanay! malı !hraç ed!l!yor, bu 
da Türk!ye sanay! ürünler!n!n kal!tes!n! 
göster!yordu. Son yıllarda ara#tırma 

Sanay" malı  
"hracatı 
2016 yılında 
133 m"lyar  
dolara  
çıkmı#tı.
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Kadın sanay"c"lerden 
Zeynep Bodur Okyay 

aynı zamanda !SO 
Mecl"s Ba#kanı.
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gel!#t!rme faal!yetler!ne artan ölçüde 
a"ırlık ver!l!yor, yurt !ç!nde ve yurt dı#ında 
ara#tırma merkezler! kuruluyordu. Yurt 
dı#ında sanay! yatırımları da gen!#l!yordu. 
Ayrıca yabancı f!rma ve markalar satın 
alınıyordu. Markala#ma ve yurt dı#ında 
perakende ve satı# kanalları olu#turulmasında 
da gel!#meler görülüyordu. Beyaz e#ya, hazır 
g!y!m, ev tekst!l!, ayakkabı, der! ürünler!, 
mob!lya g!b! sektörlerde Türk markaları 
bulundukları pazarlarda öneml! paylara 
ula#mı#tı. Sanay!n!n endüstr!yel ve moda 
tasarım kapas!tes! de gel!#!yordu. Bu gel!#me 
otomot!v, beyaz e#ya, küçük ev aletler!, 
mob!lya, hazır g!y!m, metal e#ya, seram!k 
ve sıhh! ürünler, mücevherat !le cam g!b! 
sanay! kollarında yo"unla#ırken Türk 
tasarımları ve koleks!yonları büyük ra"bet 
görüyordu. Ayrıca sanay! gel!#m!# b!rkaç !l!n 
dı#ına ta#ınmı#, çok sayıda yen! sanay! kent! 
gel!#m!#t!. Sanay!c!l!k kültürü Anadolu’da da 
hızla yayılmı# ve kuvvetlenm!#, b!rçok sanay! 
kurulu#una öneml! yatırım ve g!r!#!m fonu 
ortak olmu#tu. 

Türk!ye sanay!s!nde yüksek teknoloj!l! 
alanlarda da yatırımlar ve üret!m gel!#!yordu. 
Özell!kle savunma sanay!! alanında !ler! 
teknoloj! yo"unluklu üret!m yapılıyordu. 
Otomot!vde elektr!kl! araçlar, raylı s!stem 
ek!pmanları, karbon elyaf g!b! !ler! teknoloj! 

yo"unluklu yen! malzemeler, nano teknoloj! 
!çeren k!myasal ürünler üret!l!yordu. 

Artık Türk sanay!c!s! ve sanay! sah!p oldu"u 
potans!yel !le Türk!ye’y! sanay!le#m!# ülkeler 
arasına sokacak b!r!k!me ve !ste"e sah!pt!. 
Bunun önünde en öneml! tehd!d! mevcut 
yapısal sorunların sürmes! ve sanay!c!l!"!n 
yen!den caz!p hale get!r!lmemes! hal!nde 
yen! sanay!c! nes!ller!n yet!#memes! 
olu#turuyordu. 

â51¨&#0�8#5#6.+-�$â65â0�
c#Þ4+5+��$g6g05'.�-#.-+0/#�
f0'4â5â
$stanbul Sanay! Odası sanay!n!n kar#ı kar#ıya 
bulundu"u tüm bu sorunlar ve tehd!tler 
kar#ısında oldukça hassastı. Bu arada 
$stanbul Sanay! Odası’nda da yönet!m kurulu 
seç!mler! yapılmı# ve Erdal Bahçıvan, Tanık 
Küçük’ten ba#kanlı"ı devralmı#, Zeynep 
Bodur Okyay !se Mecl!s Ba#kanı seç!lm!#t!. 
Yönet!m yen! !s!mlerden olu#uyordu. Yen! 
yönet!m !lk !craatlarından b!r! olarak Türk!ye 
sanay!!n!n !ç!nde bulundu"u duruma !l!#k!n 
gen!# katılımlı b!r de"erlend!rme sürec! 
gerçekle#t!rd!. Ve sadece sanay!de de"!l b!rçok 
alanda Türk!ye’n!n vasat sev!yede oldu"u 
ve vasatlı"ı da korumaya mey!ll! olundu"u 
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!SO Ba#kanı  
Erdal Bahçıvan,  

13. Sanay" Kongres"’nde 
sanay"c"lere 

seslend".
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sonucu ortaya çıkarıldı. Türk!ye’n!n ya#adı"ı 
vasatlık a#ılamadan Türk sanay!n!n !ç!nde 
bulundu"u vasat sev!yeden çıkı#ı mümkün 
olamayacaktı. 

$SO 2014’te geleneksel hale get!rd!"! Sanay! 
Kongreler!’nden 12.’s!n! düzenled!. Bu kez 
konu da program akı#ı da farklıydı. Kongrey! 
çok sayıda !# dünyası tems!lc!s!, ün!vers!te 
ö"renc!ler! ve akadem!syenler !zled!. “21. 
Yüzyılla Büyük Yüzle#me” temasıyla gerçekle#en 
kongren!n ba#lı"ı da $SO Ba#kanı Erdal 
Bahçıvan’ın yaptı"ı konu#ma da s!yasette 
b!r kısır döngüye g!ren Türk!ye’ye uyarı 
n!tel!"!ndeyd!.

Bahçıvan, geçm!#!n gölges! altında Türk!ye’n!n 
sorunlarına yönel!k yapılan tartı#maların, 
toplumu yorgunluk ve üm!ts!zl!kle b!r kısır 
döngüye mahkûm ett!"!n! bel!rt!yor ve 
gel!nen noktada k!msen!n masum olmadı"ını 
söylüyordu:

“Bu do"rultuda ekonom! ba#ta olmak üzere 
s!yasal ve sosyal b!rçok alandak! gerçeklerle, 
gerçekler!m!zle yüzle#mel!y!z. Çünkü yüzle#me 
cesaret!n! gösteremed!"!m!z !ç!n 20. yüzyılı 
kaybett!k. Henüz ba#ında oldu"umuz 21. 
yüzyılı da aynı #ek!lde kaybetme lüksümüz yok. 

Vasatlık z!nc!r! 50 yıldan bu yana Türk!ye’n!n 
aya"ına dolanıyor. 

Uygulana gelen, daha çok !n#aatçılı"a, tüket!me 
ve ranta dayalı ve dı# kaynaklara ba"ımlı 
büyüme model!, potans!yel!n! büyük ölçüde 
y!t!rm!# bulunuyor. Ülke ekonom!s! ‘orta gel!r 
tuza"ına’ hapsolmu# durumda. Demokrat!k 
gel!#me, toplumun beklent!ler!n!n ger!s!nde 
kalmaya devam ed!yor. Yen! dünyada en güçlü 
dönü#türücü kuvvet b!lg!d!r. Yaygınla#an 
bel!rs!zl!kler! a#mak ve vasatlıktan kurtulup 
refah ve esenl!"e ula#mak !ç!n yen! b!r z!hn!yet 
ve yakla#ım gerek!yor. $SO olarak, ‘bütünsel 
kalkınma’ yakla#ımını öner!yoruz.” 

2015’te “Vasatlıktan Çıkı# $ç!n: $nsan ve Kültür” 
temasıyla düzenlenen ve !lk defa !nterakt!f 
formatla gerçekle#en 13. Sanay! Kongres!’ne !se  
2 b!n! a#kın k!#! katıldı. 

$stanbul Sanay! Odası böylece gerekl! uyarıları 
yapmı# ve öner!ler!n! de sunmu#tu. Bundan 
sonrası sanay! !ç!n !ht!yaç duyulan adımların 
atılmasına kalıyordu. Türk!ye ya kaynaklarının 
öneml! b!r bölümünü ve öncel!kler!n! kısa 
zamanda sanay!le#m!# b!r ülke olmak !ç!n 
planlayacak ya da kaçırdı"ı sanay! devr!mler!n! 
!zlemekle yet!necekt!. 
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2000’l! yıllar Türk!ye !ç!n de"!#!m!n !vme 
kazandı"ı, tüket!m alı#kanlıklarının sürekl! 
yen!lend!"! yıllardı. Bu sosyal ya#ama da 
yansıyor, özell!kle teknoloj!k yen!l!kler toplum 
tarafından hemen ben!msen!yordu. Örne"!n 
2016’da Türk!ye genel!nde konutların yüzde 
96,6’sında cep telefonu ya da akıllı telefon, 
yüzde 22,9’unda masa üstü b!lg!sayar, yüzde 
36,4’ünde ta#ınab!l!r b!lg!sayar, yüzde 29,6’sında 
da tablet bulunuyordu. 2015’te yüzde 20,9 olan 
!nternete ba"lanab!len telev!zyon oranı da yüzde 
24,6’ya çıkmı#tı. $nternet kullanıcısı sayısı 46,3 
m!lyondu, 36 m!lyon k!#! de cep telefonuyla 
sosyal medyada dola#ıyordu. Cep telefonu 
kullanımında Türk!ye neredeyse her yıl dünyada 
!lk sırayı alıyordu. 

$stanbul da 2000’l! yıllar boyunca çok de"!#m!#, 
#eh!r hem b!r f!nans hem de b!r tur!zm 
merkez!ne dönü#mü#tü. Metrobüs, Marmaray, 
metro ve Yavuz Sultan Sel!m Köprüsü’yle kent!n 
ula#ım aksı da neredeyse tümüyle de"!#m!#t!. 
Üçüncü havaalanının !n#aatına ba#lanmı#,  
Kanal $stanbul g!b! büyük projeler !ç!n harekete 
geç!lm!#t!. Kent!n sınırları da gen!#lem!#, 
Beyl!kdüzü ve c!varındak! yapıla#mayla 
neredeyse yen! b!r $stanbul do"mu#tu. Her !lçe 
konutları, !# yerler! ve alı#ver!# merkezler!yle 
kend! sosyal hayatını da kuruyordu. Kentsel 
dönü#üm alanı !lan ed!len semtler ço"u zaman 

����¨.'4&'0�5104#
â56#0$7.
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el de"!#t!r!yordu, F!k!rtepe, Zeyt!nburnu, 
Gaz!osmanpa#a, Esenyurt her sefer!nde 
$stanbulların kar#ısına ba#ka b!r çehreyle 
çıkıyordu. Bazen but!k projeler bazen de dört 
b!n da!rel!k büyük projeler !n#aat sektörünü 
d!nam!k tutuyordu. 

2000’lerde hem Türk!ye’n!n hem de 
$stanbulluların yüzünü güldürecek gel!#meler 
de ya#anmı#tı. Bunlardan b!r! Galatasaray’ın 
UEFA Kupası’nı kazanmasıydı. Bu kupayı 
alan !lk Türk takımı olan Galatasaray, sadece 
kend! tara&arlarını de"!l, tüm Türk!ye’y! 
heyecanlandırmı#tı. Dalgıç Yasem!n Dalkılıç 
da uluslararası ba#arısıyla göz doldurmu#tu. 
Türk!ye’y! sev!nd!ren b!r olay da 2006’da 
Orhan Pamuk’un Nobel Edeb!yat Ödülü’nü 
almasıydı. Bu aynı zamanda Türk!ye’n!n 
kazandı"ı !lk Nobel oluyordu. $stanbul, 
Pamuk’un romanlarının büyük bölümünün ana 
karakterler!nden b!r!yd!.  $stanbul’un ya#adı"ı 
sosyo-ekonom!k ve pol!t!k de"!#!mler bu 
romanların !ç!nde ustalıkla bet!mlen!yordu. 

Pamuk’u 2015’de Nobel K!mya Ödülü’nü 
kazanan Prof. Dr. Az!z Sancar !zled!. Sancar 
ödülü, morötes! ı#ınların DNA’ya verd!"! 
hasarı ve vücudun bu hasarı tam!r sürec!n! 
har!talandıran çalı#masıyla aldı.

Türk s!neması da neredeyse 60’lı yıllardak! 
co#kusuna yen!den kavu#mu#tu. Nur! B!lge 
Ceylan’ın 2008’de “Üç Maymun” f!lm!yle 
Cannes’da en !y! yönetmen ödülü alması, 2014’te 
y!ne aynı fest!valde “Kı# Uykusu” f!lm!yle en 
büyük ödül olan Altın Palm!ye’y! kazanması 
Türk f!lmler!n!n uluslararası alandak! 
ba#arısının belges!yd!. 
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Üretmeden olmaz… Çünkü üret!yorsak varız, 
ancak üret!rsek var olaca"ız. Toplumsal refahın 
formülünün sanay!de oldu"unu b!l!yoruz. 
Aslında gerçek mutlulu"un kullandı"ımızda 
de"!l, ürett!"!m!zde saklı oldu"unu; tüketerek 
de"!l, üreterek var olab!lece"!m!z! de 
b!l!yoruz. Gerçek refah gerçek ekonom!de, 
üret!mde yatıyor. O halde sanal de"!l, gerçek 
zeng!nl!"! aramaya devam etmel!y!z. $#te bu 
nedenle sanay!den ve sanay!le#meden asla 
vazgeçemey!z.

$st!krarlı, sürdürüleb!l!r ve güçlü b!r ekonom!k 
büyümen!n anahtarı sanay!d!r. Sanay! 
ekonom!n!n bel kem!"!d!r. Büyüyen sanay!, 
güçlü ekonom! demekt!r. Çünkü daha çok 
sanay! daha çok !st!hdam, daha çok a#, daha 
çok !# demekt!r. Alın ter!yle, sabırla ve az!mle 
üret!m yapan, toplumsal refaha katkı sa"layan 
!nsanlar bu ülkeye can ver!yor. Umut ver!yor. 
Çünkü üretmek umut etmekt!r. Üretmek 
sevmekt!r. 

Sanay!c!ler bu duygular e#l!"!nde üret!mde 
ça"ı yakalamanın, dünyanın en yen! üret!m 
tekn!kler!n! tanımanın ve uygulamanın çabası 
!ç!ndeler. Gelece"e yürümek !ç!n !ler!ye 
bakıyorlar. Sanay!n!n gelece"!n! kuruyorlar. 

Dünya yepyen! b!r sanay! dönem!n!n 
ar!fes!nde. Geçen yüzyıllarda sanay!de ya#anan 
büyük dönü#ümler, ekonom!de ve toplumsal 
hayatta da köklü de"!#!kl!kler! beraber!nde 
get!rm!#t!. Buhar mak!nes!n!n !cadı, elektr!kl! 
üret!m, b!lg!sayar ve !nternet ça"ı… Sanay!de 
ba#layan bütün bu yen!l!kler dünyanın, 
Türk!ye’n!n, $stanbul’un ekonom!s!ne, 
hayatına, kent dokusuna nüfuz ett!, onları 
#ek!llend!rd!. 

%!md! yen! b!r ça"a adım atıyoruz. Son 30 
yılda küresel üret!m!n merkez!n!n Batı’dan 
Asya-Pas!f!k bölges!ne kayması, ülkeler! 
ve sanay!c!ler! yepyen! arayı#lara sevk ett!. 
$let!#!m ve ula#ımda ya#anan gel!#meler 
sayes!nde dünya küçüldü. Her alanda 
rak!pler!n sayısı arttı. Rekabet çok daha çet!n 
b!r hale geld!. Sanay!le#m!# batılı ülkeler!n, 

klas!k rekabet unsurları olan sermaye, 
!#gücü ve hammadde üzer!nden rak!pler!yle 
yarı#ması !mkânsız hale geld!. Onlar da yen! 
küresel üret!m yapısında var olmanın yolunu 
!novasyon ve teknoloj!de gördüler. 

Üret!m anlayı#ında da köklü b!r de"!#!m 
ya#anıyor. Üret!m, geleneksel olarak, 
hammaddeler!n !nsanlar ve d!"er kaynaklar 
kullanılarak ürüne dönü#tü"ü süreçler olarak 
görülürdü. %u anda !se merkezler!nde f!z!ksel 
üret!m!n bulundu"u çok daha gen!# kapsamlı 
de"er z!nc!rler! ortaya çıkmı# durumda. Bu 
a"lar farklı f!k!rler!, ürünler! ve h!zmetler! 
küresel çapta entegre ed!yor.

Sanay!n!n dönü#ümü herkes! etk!l!yor. 
Son dönemde üret!m ekos!stem!n!n 
küreselle#mes! daha çok sayıda #!rket!n, 
ülken!n ve !nsanın refahını etk!ler hale gelm!# 
durumda. Dünyanın dört b!r yanındak! 
ülkeler sanay!n!n küreselle#mes!nde ve 
üret!m!n yaygınla#masında rol aldı ve bu 
süreçten yararlandı. Üret!m!n küreselle#mes! 
yüksek de"erl! meslekler!n yaratılmasının ve 
gel!#mekte olan ekonom!lerdek! yükselen orta 
sınıfın ya#am standartlarındak! artı#ın temel 
!t!c! kuvvet!d!r. Bu durum, #!rketler!n yanı 
sıra gel!#mekte olan ülkeler !le gel!#m!# ülkeler 
arasındak! rekabet!n tab!atını de"!#t!r!yor. 

Olu#an çet!n rekabet ortamında, yen! üret!m 
ça"ına çev!k, yaygın a"a sah!p, b!lg!y! ve anal!z 
s!stemler!n! ustalıkla kullanan, farklı küresel 
p!yasalara ürün ve h!zmet sunab!len yetenekl! 
çalı#anlar ve akıllı mak!nelerden yararlanan 
#!rketler damga vuracak. 

Gelecekte de ülkeler katma de"erl! !st!hdam 
yaratmak ve küresel çapta l!derl!k, üret!m 
!novasyon ekos!stemler!nden yararlanma 
konusunda b!rb!rler!yle rekabet hal!nde 
olmaya devam edecek. Üret!m #!rketler! 
– mevcut güçler ve yen! aktörler – yen! ve 
mevcut mü#ter!lere yönel!k kârlı pazarlara 
hâk!m olab!lmek amacıyla, g!derek 
yo"unla#an, yetenek odaklı b!r !novasyon 
rekabet!ne g!recek. Bu rekabet yo"unla#tıkça, 
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hem devlet pol!t!kaları hem de üret!m 
#!rketler!n!n stratej!ler! kaynak ve becer!ler 
çevres!nde yo"unla#an rekabete ba"lı olarak 
#ek!llenecek. 

Gelece"!n !puçlarını #!md!den görüyoruz: 
Klas!k sanay! devr!m!n!n mantı"ına uygun b!r 
#ek!lde üret!m yapan #!rketler!n varlık de"er! 
ve kâr oranları her geçen gün azalıyor. Buna 
kar#ın, !novasyon ve katma de"er! yüksek 
ürünlere yönelm!# #!rketler!n varlık de"er! ve 
kâr oranlarında, adeta b!r patlama ya#anmakta. 
Bu süreçte geçm!#!n üret!m anlayı#ıyla !lg!l! 
ezberler bozuluyor.    

Teknoloj! en büyük dönü#türücü güç. 
Daha b!rkaç yıl önce hayal etmekte b!le 
zorlandı"ımız teknoloj!k gel!#melere tanık 
oluyoruz. “Büyük ver!” olarak adlandırılan 
yen! d!j!tal kaynaklar ortaya çıkarken, yapay 
zekâya sah!p akıllı mak!neler kend! kend!n! 
gel!#t!rmey! ö"ren!yor. Üç boyutlu yazıcılar 
üret!m hayatında devr!m yaratab!lecek b!r 
#ek!lde gel!#!yor. Sadece ver!ler! !letmekle ve 
depolamakla kalmayan, ver! üreten ve ver! 
de"erlend!ren akıllı ürünler yen! nes!l t!caret 
a"larının olu#masında rol oynuyor. 

Sanay! artık mak!neler!n mak!nelerle !let!#!m 
kurdu"u b!r a#amaya geç!yor. Akıllı ve 
ba"lantılı ürün ve üret!m süreçler! mü#ter!y!, 
satıcıyı, üret!c!y!, tedar!kç!y! b!rb!r!ne daha da 
yakınla#tırıyor, talepler!n ve ger! b!ld!r!mler!n 
hızla !let!lmes!n! sa"lıyor. B!lg! teknoloj!ler! 
sayes!nde olu#an muazzam ver! b!r!k!m!n! 
!y! kullanan f!rmalar, üret!mler!n! !ht!yaçlara 
büyük b!r hızla uyarlıyor. Esnek ve ver!ml! b!r 
üret!m yapısı olu#uyor. Üç boyutlu yazıcılar 
sayes!nde üret!m fabr!kaya ba"lı olmaktan 
kurtuluyor, her yer üret!m mekânı hal!ne 
gel!yor. 

Dünya de"!#!rken b!z bu de"!#!m!n neres!nde 
olaca"ız? H!ç #üphe yok k! Türk!ye’n!n de yen! 
nes!l sanay! anlayı#ını ben!msemes! ve bu 
do"rultuda b!r dönü#üme kend!n! hazırlaması 
gerekecek. 

;'0â�5#0#;â�c#Þ+
$malat sanay! sürekl! de"!#!m !ç!nde olan 
ve çevr!msel de"!#!m gösteren b!r sektör. 
$malat sektörü aslında son b!rkaç on yıldır 
dönü#ümünü sürdürüyor. Bu dönü#üm 
g!derek hızlanmakta.

$malat sektörü 2010’da küresel !st!hdamın 
yüzde 16,6’sını tems!l etmekteyd! ve GSYH’dek! 
payı küresel planda sürekl! dü#mekteyd!. 



!STANBUL SANAY! TAR!H!               315

(1970’te yüzde 27’den bugün yüzde 17’ye 
dü#mü# bulunuyor.) Ancak sadece üret!m!n 
m!ll! gel!rdek! payına bakmak yanıltıcı olur, 
asıl öneml! olan üret!m!n de"er z!nc!rler!ndek! 
etk!s!d!r. Bu açıdan bakıldı"ında, üretkenl!k 
gücü muazzam olmaya devam ed!yor. Bugün 
da"ıtım ve perakende g!b! faal!yetler b!le de"er 
z!nc!r!yle bütünle#m!# durumda. O nedenle 
sadece !malata ve !malat !st!hdamına bakmak 
yeterl! olmaz. Daha karma#ık b!r !malat 
çerçeves! bel!rmekted!r.

Yakın zamanda yapılan ara#tırmalar, üret!m!n 
ülkeler!n refahı açısından önem!n! b!r kere 
daha ortaya koymu#, dünya genel!ndek! 128 
ülkedek! gel!r düzey! farkının yüzde 70’!n!n 
!hracat ürünler! ver!ler!nden kaynaklandı"ını 
gösterm!#t!r. 

$#te bu nedenlerle sanay!s!n! !k!nc! plana 
atan gel!#m!# ülkeler!n bu yönel!m! b!z! 
yanıltmamalı. Çünkü tar!h boyunca bütün 
gel!#m!# ülkeler önce sanay!le#m!#, sonra d!"er 
sektörler! de gel!#t!rm!#t!r. Unutmamalıyız 
k! gel!#m!# ülke olmanın yegane ko#ulu 
sanay!le#m!# ülke olmaktır. Sanay!le#mem!z! 
en yükse"e çıkarmadan d!"er sektörlere 
yönelemey!z. 

g4'6â/â0�6g4-â;'�#c+5+0&#0�
f0'/â
Bütün dünyada üret!m ekonom!s! yen!den 
önem kazanırken, küresel düzeyde rekabet 
gücünü artırmı# b!r Türk!ye !ç!n yen! b!r 
ekonom!k kalkınma model!ne !ht!yaç 
duyuluyor. Elbette Türk!ye’n!n yen! ekonom! 
h!kayes!n!n oda"ında üret!m bulunuyor, yen! 
yol har!tasını üret!m ekonom!s! ç!z!yor. Bu 
yen! model!n olmazsa olmazı; yüksek katma 
de"erl!, !ler! teknoloj!ye dayalı, ver!ml!, çevreye 
duyarlı, dı#a ba"ımlılı"ı azaltan, güvenl! ve 
sürdürüleb!l!r b!r üret!m yapısı #ekl!nde 
tanımlanıyor. Bunun !ç!n temel ko#ul, kend! 
üret!m ve ürün teknoloj!s!ne sah!p olmak, 
daha yüksek katma de"erl! üret!m yapmaktır. 
Sanay!m!z!n !#te böyle b!r dönü#ümü 
ba#arması gerek!yor. 

Türk!ye’n!n de tüm dünyadak! de"!#!me ayak 
uydurarak sanay!le#mes!n! güçlend!rmes!n!n 
yolu, bu alanda ulusal yatırım ve üret!m 
stratej!ler!n! bel!rlemekten geç!yor. B!l!m, 
Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı"ı tarafından 
hazırlanan “Türk!ye Sanay! Stratej!s!”, $stanbul 
Sanay! Odası tarafından hazırlanan “$stanbul 
Sanay! Stratej! Belges!” bu do"rultuda atılmı# 
öneml! adımlar.
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Türk!ye ve $stanbul sanay!s!n!n hede'ed!"! 
bu dönü#üm, !hracat !le üret!mde hem n!tel!k 
hem de n!cel!k bakımından b!r yükselmeye 
yönel!kt!r. Bu süreçte AR-GE, !novasyon, ürün 
gel!#t!rme, tasarım ve tüm üret!m süreçler!nde 
teknoloj! !çer!"!n!n yükselt!lmes! en fazla 
odaklanılması gereken konular olacak. Bu 
kapsamda Türk!ye’n!n 2023’e kadar m!ll! 
gel!rden AR-GE’ye ayrılan payı yüzde 3’e 
çıkarma hedef! son derece öneml!d!r.

Her gün daha !y!s!n! üretmek el!m!zde. Bu 
konuda hede'er!m!z büyük, umutlarımız 
yüksek. Bütün bunları nasıl yapaca"ız? Elbette 
y!ne sanay! b!r!k!m!m!ze dayanarak ve b!l!m 
!le sanay!y! b!r araya get!rerek… Çünkü 
sanay! ve b!l!msel ara#tırmalar b!rb!r!n! 
desteklemekted!r. Teknoloj!k gel!#meler ancak 
gel!#m!# b!r sanay! altyapısı !le mümkündür. 
B!l!msel gel!#meler!n en gen!# uygulama alanı 
!se y!ne sanay!d!r. Sanay! altyapınız yoksa 
ara#tırma gel!#t!rme faal!yetler! !ç!n olana"ınız 
da yok demekt!r. Bulu#, f!k!r ve yen!l!kler!n 
ye#erd!"! ve gel!#t!"! en öneml! alandır sanay!. 

B!r toplumda !novasyon kültürü ancak 
sanay!n!n var olması !le olu#up gel!#!r. 

Yüksek de"er yaratan her ürün ve h!zmet!n 
ardında üret!m sürec! vardır. Üret!m, 
teknoloj!k !novasyonların p!yasaya sunulan 
ürün ve h!zmetlere uyarlanmasına olanak 
tanır. Üret!m aynı zamanda yen! ürünler! 
ula#ılab!l!r kılarak sa"ladı"ı ekonom!k ve 
toplumsal faydayı artırır, arzulanan etk!y! 
ortaya çıkarır. 

Üret!m büyük zeng!nl!k ve vası'ı çalı#an 
yaratma potans!yel!ne sah!pt!r. $hracatımızın 
büyük bölümünü üret!m olu#turmaktadır. 
Üret!mden do"an katma de"er!n ve 
!st!hdamın büyük kısmını KOB$’ler, 
m!kro, küçük ve orta ölçekl! g!r!#!mler 
olu#turmaktadır. Üret!m Anadolu p!yasaları 
açısından da kr!t!k önemded!r: B!l!m ve 
!novasyon alanındak! gel!#meler!n ortaya 
çıkardı"ı yen! p!yasalar, üret!m! geleneksel 
ve yen! sektörler!n ötes!ne ta#ıma becer!m!z! 
artıracaktır. 
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Dünyada yen!den #ek!llenen sanay! anlayı#ıyla 
üret!m süreçler! yen!den tanımlanıyor. 
Yen! ürünler hayatımıza g!rmeye ba#larken 
bütün bu gel!#meler üret!m!n mekanı olan 
fabr!kaların da de"!#mes!n! beraber!nde 
get!r!yor. Türk!ye’n!n yakalaması gereken 
de"!#!m! anlamak !ç!n, yen! ürünler!n ve yen! 
fabr!kaların temel özell!kler!ne daha yakından 
bakalım: 

Üret!m daha kolay hale gel!yor. B!lg!sayar 
destekl! tasarım ve s!mülasyon uygulamaları, 
p!yasaya yen! ürün sunmak amacıyla 
harcanan para ve zamanı azaltıyor. Gel!#m!# 
robot teknoloj!ler! otomasyonu ucuzlatıyor 
ve esnekle#t!r!yor. Nano parçacıklar g!b! 
yen! malzemeler ürünlere yen! özell!kler 
kazandırıyor. Nesneler! plast!k ve metal 
katmanlar hal!nde ortaya çıkaran üç boyutlu 
baskı g!b! yen! üret!m süreçler! protot!p 
üret!m!nde zaten kullanılıyordu. Günümüzde 
!se n!ha! ürünler!n üret!m!nde de kullanılmaya 
ba#landı.

Gelecekte b!rçok yen! ürün h!zmetlerle b!r 
arada sunulacak. Yen! ürünlerdek! h!zmet 

ve fonks!yonların arttı"ını görece"!z. Buna 
ba"lı olarak ürün zekâsının artması, örne"!n 
b!le#enlerde gömülü mekatron!k bulunması da 
gerekecek. Ürünle b!rl!kte, ürünün onarılması 
gerekt!"!nde uyarı veren sensörler de gelecek. 
Bu da tasarım ve üret!m yöntem!n!n bu 
do"rultuda de"!#mes!n! gerekt!recek.

Bugün belk! sadece adını duydu"umuz ürünler 
hayatımızın b!r parçası olacak. Bu ba"lamda, 
önümüzdek! yıllarda !ht!yaç duyulacak 
gelece"!n ürünler!n! ortaya çıkarmak üzere, bu 
de"!#!m! mümkün kılacak temel teknoloj!lere 
duyulan !ht!yaç da artacak. Bu teknoloj!ler!n 
bazıları; foton!k, m!kro elektron!k, nano 
elektron!k endüstr!yel b!yo teknoloj! ve nano 
malzemelerd!r.

Gelece"!n ürünler!n! ortaya çıkaran 
!t!c! kuvvetler hem küresel hem de yerel 
olacak. Çünkü b!r yandan küresel çapta 
tüket!c! elektron!"!, ba"lantı olanakları, 
telekomün!kasyon, mob!l!te, büyük 
ver! ve yapay zekâya da!r düzenlemeler 
yapılması kaçınılmaz olacak. D!"er yandan 
yen! ürünler!n yerel p!yasa !ht!yaçlarının 
gereks!n!mler!ne cevap vermes! gerekece"! 
!ç!n yerel d!nam!kler de bunlar üzer!nde etk!l! 
olacaktır. 



318               !STANBUL SANAY! TAR!H!

%!rketler ürünler!n!n yen!den kullanımı ve ger! 
dönü#ümü konusunda daha fazla sorumluluk 
almaya ba#ladıkça, atıksız üret!m ve “yen!den 
üret!m” yaygınla#acak. 

Bu ko#ullarda !malatta #u tür “!# modeller!” 
yaygınla#acak:

• Ürünler"n ve h"zmetler"n b"r arada 
sunulması,

• Ürünler"n kullanımına da"r gömülü 
sensörlere ve açık ver"lere dayalı yen" b"lg" 
kaynakları,

• “Fabr"kasız üret"c"” olmak, üret"m" 
ba#kalarına bırakırken, teknoloj"k b"lg" 
satarak de$er yaratmak,

• N"ha" ürünü tekrar üreterek, or"j"nal 
özell"kler"n" yen"den sa$layarak ve 
gel"#t"rerek “yen"den üret"c"” olmak,

• H"çb"r mü#ter"n"n ürüne tek ba#ına sah"p 
olmadı$ı “ortakla#a tüket"m"” hede'emek,

• Sektör "çer"s"nde ve farklı sektörlerle yen" 
(rekabetç") stratej"k "tt"faklar kurarak de$er 
yaratmak,

• Yüksek operasyonel becer" ve g"r"#"mc" 
öngörüler" sayes"nde yen" teknoloj"ler" daha 
hızlı b"r #ek"lde hayata geç"rmek.

Fabr!kalar da de"!#ecek. Büyük, sermaye 
yo"unluklu çok sayıda !nsanı !st!hdam 
eden, karma#ık mak!neler üreten, otomot!v 
#!rketler! g!b! #!rketler tarafından !#let!len 
türden fabr!kalar varlı"ını sürdürecek. Ancak 
üret!m!n öneml! b!r kısmı küçük ölçekl! olarak 
gerçekle#t!r!lecek, hatta evlerde yapılacak. 

Yen! teknoloj!ler!n b!rço"u çok daha az sayıda 
çalı#an gerekt!r!yor. Bu da üret!m!n, çok fazla 
yen! !st!hdam yaratmayaca"ı, en azından 
fabr!kalarda çalı#anların sayısının artmayaca"ı 
anlamına gel!yor. Ancak üret!me ve ba"lantılı 
h!zmetlere daha gen!# açıdan bakıldı"ında, 
gelece"!n fabr!kalarının !st!hdamı 
artırab!lece"! görülüyor. 

Gelece"!n fabr!kaları bazı alanlardak! 
ara#tırmaları öncel!k hal!ne get!rerek, 
ara#tırma ve !novasyonları tak!p ederek 
gereken dönü#ümler! bel!rleyeb!l!r ve 
gerçekle#t!reb!l!r. Bu alanlar #unlardır:

• Gel"#m"# üret"m süreçler",

• Esnek ve akıllı üret"m s"stemler",

• D"j"tal, sanal ve kaynakları ver"ml" 
kullanan fabr"kalar,

• !#b"rl"$"ne açık ve mob"l g"r"#"mler,

• !nsan odaklı üret"m

• Mü#ter" odaklı üret"m. 

Öte yandan gelece"!n fabr!kaları da gelece"!n 
ürünler! arasında de"erlend!r!lecek, bu 
fabr!kaların tasarımında kullanıcı (çalı#an) 
deney!m! de d!kkate alınacak. 
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â018#5;10
Yen! ça"ın temel rekabet unsuru, !novasyon. 
Pek! ya !novat!f yönü güçlü b!r sanay! yapısı 
hang! ko#ullarda gel!#eb!l!r?

$novasyon ancak; yen! f!k!rler! üreten, f!k!rler! 
yen!den komb!ne eden ve bunlarla deneyler 
yapan yetenekler!, bu f!k!rler! destekleyen 
yatırımcıları ve kred! verenler! ve bu f!k!rler!n 
test ed!ld!"! pazarları kapsayan b!r s!stem 
!ç!nde mümkün olab!l!r.

Bu s!stemde kamu sektörü öneml! b!r rol 
oynar. Ulusların rekabet güçler! arasındak! 
farklar ancak kamu sektörünün eylemler!/
eylems!zl!"! ya da yanlı# eylemler! !le 
açıklanab!l!r. Okul ve ün!vers!teler, mal! rej!m, 
rekabet ve f!kr! mülk!yet hukuku ve kamunun 
standartları bel!rleme, yatırım ve tedar!k 
pol!t!kaları burada bel!rley!c! önem ta#ır. 

G!r!#!mc!ler, #!rketler, yatırımcılar, 
pol!t!ka bel!rley!c!ler, düzenlemec!ler ve 
e"!t!mc!ler arasında onların eylemler!n!n 
koord!nasyonuna ve küçük aktörler!n 
sesler!n! duyurmasına yardımcı olacak 
#ek!lde yen! fırsatlar, mevcut kaynaklar ve 
en !y! uygulamalara !l!#k!n enformasyonun 
hızla yayılmasını sa"layacak a"lar, !novasyon 
s!stem!n!n zamkıdır. $novasyon s!stem!n!n 
kend!n! yen! gel!#melere kolaylıkla 
uyarlayab!lmes!nde de bu a"ların rolü 
ya#amsaldır.

$malatın ve !novasyonun a"larda gerçekle#t!"! 
günümüzde, yurtta#lar, ara#tırmacılar,  
#!rketler, g!r!#!mc!ler ve devlet organları 
arasında açık ba"lantılar bel!rley!c! öneme 
sah!pt!r. 

Ba"lantılılık ve gen!# bant !nsan esenl!k ve 
refahının önko#ulu hal!ne gelm!#t!r. Herkes!n 
her yerden w!f! er!#!me sah!p olması gerek!yor.

Ba#arılı !novasyon !ç!n gerekl! çerçeve 
ko#ullarını #öyle sıralayab!l!r!z:

• !nsan faktörü: Gerekl" e$"t"me, deney"me ve 
becer"lere sah"p "nsanlar.

• AR-GE: Kamu sektörü "novasyonun 
gel"#mes" "ç"n gerekl" pol"t"ka ve te#v"kler" 
sa$lamanın ötes"nde özel sektörün 
"novasyon "ç"n yararlanab"lece$" çı$ır açıcı 
türden "novat"f atılımları gerçekle#t"rmekle 
de yükümlüdür.

• Kültür: Toplumun yen" teknoloj"lere ve 
"novasyonun hızına açık olması. Güven 
düzey"n"n yüksek olması, mob"l"te ve göçler" 
te#v"k etmes" ve "#b"rl"$"ne açık olması  

• F"kr" mülk"yet rej"m": F"kr" mülk"yet"n 
korunmasıyla açık "novasyonun 
desteklenmes" arasında b"r denge 
kurulması. 

• !ler" enformasyon teknoloj"ler" ekos"stem": 
!novasyon a$larını gel"#t"rme ve ayakta 
tutmak "ç"n hızlı ve güven"l"r "let"#"m esastır.
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• Yen" f"rmaların desteklenmes": Yen" 
f"k"rler"n t"car"le#t"r"lmes" açısından küçük 
ve m"kro ölçekl" yen" f"rmalar ya#amsaldır. 
G"r"#"mc"l"$"n desteklenmes" "novasyonun 
temel"d"r.

$novasyon konusunda, ara#tırma ve yayından 
ö"ret!me kadar, mümkün oldu"u kadar gerçek 
zamanda b!lg! üret!m!n! mümkün kılacak yen! 
b!r yakla#ım gerek!yor. Açık !novasyona daha 
büyük b!r vurgu yapmalıyız. Bu ba"lamda 
yurtta# b!l!m!, FabLab’ler ve s!v!l toplumu 
seferber ed!c! ve !#b!rl!"!n! gel!#t!r!c! g!r!#!mler 
öne çıkacaktır. 

Devlet!n yen!l!kç!l!"e verd!"! önem ve 
sürdürüleb!l!r b!r yen!l!kç!l!k kültürü !ç!n 
sa"ladı"ı deste"!n ana kalemler! !novat!f 
yapının temel ta#ı olan yetenekl! !nsanları 
kazanmak !ç!n uygun b!r kanun yapısı/
yönetmel!k düzen! ve bu !nsanları e"!tmek !ç!n 
ver!len f!nansal destek s!stemler! olmalıdır. 
Devlet, gerek yetenekl! yabancı !nsanları 
ülkem!zde çalı#maya te#v!k etmek gerekse ülke 
!ç!nde kab!l!yetl! b!r !nsan gücü yet!#t!rmek 
!ç!n yapısal ve kararlı b!r s!stem !zlemel!d!r.

5#0#;â&'�;'0â�;f0'6â/
Son 20 yıldır !# hayatını, !let!#!m teknoloj!s! 
kadar der!nlemes!ne veya sıklıkla dönü#türen 
ba#ka h!çb!r #ey olmadı. Sanay!n!n yen! 
dönem!nde de !let!#!m aynı öneml! rolü 
oynamaya devam ed!yor. 

B!r!nc! Dalga’da, !let!#!m teknoloj!s!ndek! 
!lerlemeler b!rçok #!rket! faal!yet modeller!n! 
yen!lemeye sevk ett!. $k!nc! Dalga’da !nternet 
a"ının artan gücü !#letme modeller! üzer!ne 
kökten b!r yen!den dü#ünmey! te#v!k ett!. 

$nternet, mü#ter!lerle üret!c!ler arasındak! 
!l!#k!ler! der!n b!r #ek!lde de"!#t!rd!. $nternet 
sadece farklı b!r pazarlama kanalı de"!l, 
aynı zamanda yen! b!r reklamcılık aracı. 
$nternet, yen! b!r endüstr!yel düzen!n temel! 
oldu. %!md!lerde Üçüncü Dalga !se yönet!m 

modeller!nde gen!# tabanlı ve zamanı 
çoktan gelm!# olan b!r devr!me yol açacak. 
Enformasyon teknoloj!s!n!n etk!nle#t!rd!"! 
devr!m esk! yönet!m modeller!n! -kurulu#ların 
planlamak, öncel!k sırasına d!zmek, 
bölü#türmek, koord!ne etmek, ölçmek, !#e 
almak ve ödüllend!rmek !ç!n kullandı"ı yapı ve 
süreçler!- altüst edecekt!r. 

Onun !ç!n günümüzde #!rketler!n d!j!tal 
dönü#ümden çok parad!gma dönü#ümüne, 
de"er ve !lkeler!n!, yapı ve uygulamalarını 
!nsanın ve do"anın çıkarlarıyla uyumlu hale 
get!rmeye, s!stemler!n! bu amaçla yen!den 
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kurgulamaya !ht!yaçları var. Gelece"!m!z! 
bel!rleyecek olan asıl !novasyon bunun yol 
ve yordamlarını bulab!lmek olacak g!b! 
görünüyor.

Yakın b!r zamanda #u g!b! özell!klere sah!p 
yen! organ!zasyonların boy attı"ına tanık 
olaca"ız:

• “Herkes"n "#yer" sah"b" g"b" dü#ünmes" ve 
hareket etmes"”, 

• “!dar" yönet"m"n em"rler"n" beklemek yer"ne 
kend" kend"n" yönetmeye yönelmes"”, 

• “%e(a'ıkla sa$lanan denet"m”,

• “!# ya#amında kar#ıla#ılan sorunların 
bütün örgütün katılımıyla crowdsourc"ng 
"le çözülmes"”, “#"rket "ç"nde her türlü f"kr"n 
serbest p"yasada hak ett"$" ölçüde rekabet 
etmes"”, 

• “Stratej"k yönet"m, kaynak da$ılımı ve 
öneml" noktalara atamalar g"b" "dar" 
kararlarla organ"zasyonun kolekt"f aklının 
d"zg"nlenmemes"”, 

• “De$"#"kl"kler"n, topluluk tarafından "n#a 
ed"lerek yukarıdan boca ed"lmek yer"ne 
dalga dalga yayılması”, 

• “Herkes"n trendler ve dünyadak" 
gel"#melerden haberdar olması ve büyük 
resm" görmes"”, 

• “L"derl"k rütbes"n"n unvan ve poz"syonun 
b"r ürünü olmaktan çok, e#düzey 
bazlı, yetk"nl"k ve katkının tarafsız 
de$erlend"r"lmes"n"n sonucu olması”.

âà$â4.âÞâ�8'�âà$â4.â-câ�
â018#5;10
Günümüzde aynı amaç do"rultusunda b!rl!kte 
çalı#mak, sorunları !#b!rl!"!yle çözmek hayatın 
her alanında b!r !ht!yaca dönü#mü# durumda. 
$#b!rl!"!, tek seferl!k b!r stratej!k terc!h!n adı 
olmaktan çıkıp, k!#!sel ve kurumsal b!r de"ere 
dönü#üyor. Bütün dünyada !#b!rl!"!ne dayanan 
b!r çalı#ma anlayı#ı yüksel!yor. $#b!rl!"! kültürü 
gel!#!yor. Bu kültür ve anlayı#, f!rmaların 
hem çalı#anları arasında, hem de partner ve 
mü#ter!ler!yle olan !l!#k!ler!nde hayat buluyor. 

Günümüzde üret!m!n gerekt!rd!"! hızı ve 
esnekl!"! yakalamak, katı b!r h!yerar#!yle 
örgütlenm!# büyük ve hantal yapılar !ç!n 
!mkânsız. Bunun yer!ne artık !#b!rl!"!ne 
dayalı yatay ve d!nam!k çalı#ma modeller! 
ben!msen!yor. $nsanların daha kolay b!r araya 
geleb!ld!"!, daha çok payla#tı"ı, kend! özgün 
katkılarını sürece katab!ld!"!, esnek yapılar 
ortaya çıkıyor. 
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Ça"ımızın üret!m ve !# yapma anlayı#ı 
çalı#anlar, payda#lar, partnerler ve mü#ter!ler 
arasında !#b!rl!"! kurmaya dayanıyor. 
Kurumlar, k!#!ler, f!k!rler ve süreçler arasındak! 
ba"lantılar ve a"lar hayat! b!r önem kazanıyor. 
F!rmalar !ç!n b!r a" yapısı kurup yönetmek 
günümüzde en geçerl! kab!l!yetlerden b!r! 
hal!ne geld!. 

Günümüzde !novasyonun kalb! ba"lantılı 
!nsandır. Yüz yüze !l!#k!lerle ve sosyal a"larda 
etk!le#!me açık !nsan yaratıcı !novasyonun 
vazgeç!lmez önko#ulu hal!ne gelm!#t!r. 
Göründü"ü kadarıyla !novasyonun ana akımı 
artık açık !novasyon ve !#b!rl!kç! !novasyon 
üzer!nden gel!#ecekt!r.

5g4&g4g.'$â.â4��
$â4�)'.'%'-�âcâ0
Günümüzde kalkınmayı sadece dar ekonom!k 
anlamda, sınırsız n!cel büyüme olarak almak 
artık olanaksız hale gelm!#t!r. Kalkınma 
saf ekonom!k b!r süreç olmanın ötes!nde 

sosyal, ekoloj!k, kültürel ve manev! boyutları 
olan, n!tel ekonom!k büyümeyle ba"lı çok 
boyutlu s!stem!k b!r süreç olarak anla#ılmaya 
ba#lamı#tır.

Gelece"e üret!m!n olmadı"ı b!r m!ras 
bırakmak hakkına ve #ansına sah!p 
olmadı"ımız f!kr! sanay!c!ler tarafından 
ben!msen!yor. B!zler g!b! gelecek nes!ller!n 
de aynı kaynaklardan aynı #ek!lde 
yararlanmaya hakkı oldu"unu h!çb!r zaman 
unutmamalıyız. Dünyada kaynaklar hızla 
tüken!yor. Kaynakların tükenmes!n!n olumsuz 
sonuçlarını gün geçt!kçe etk!s! artan çevre 
sorunlarıyla açıkça görüyoruz. Bu nedenle 
sürdürüleb!l!r b!r gelecek, sürdürüleb!l!r b!r 
çevre, sürdürüleb!l!r b!r üret!m yapısı her 
zamank!nden öneml!. Sürdürüleb!l!rl!k ve 
kurumsal sosyal sorumlulu"un temel!nde, 
her zaman oldu"u g!b! sanay! #!rketler! 
yatıyor. Üret!rken çevreye duyarlı olan, 
ya#am kal!tes!n! artırmaya, huzur ve refahı 
nes!ller boyu sürdürmeye öncel!k veren 
sanay! kurulu#ları… Bugünün zeng!nl!kler!n! 
gelece"e ta#ıyacak olanlar !#te o sanay! 
kurulu#larıdır. 
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Bütünsel kalkınma, !nsan! gel!#m!#l!k ve 
sanay!le#m!# ülke olma hede'er!, ancak b!r 
arada gerçekle#eb!lmekted!r. B!r! olmadan 
d!"er! olmuyor. O halde kalkınmada !nsanı 
oda"ına alan b!r anlayı#a, çevreye ve gelece"e 
saygılı b!r sanay! yapısına sah!p olmalıyız. 
“Gelece"! üretmek” böyle mümkün. 

Sanay!, kentler! besleyen ana damardır. 
Çevreyle uyumlu, kal!tel! kent ya#amını 
destekleyen b!r sanay!le#me anlayı#ı büyük b!r 
önem ta#ıyor. 

Sanay! ve sanay!c! b!r kentte b!l!m!n, sanatın, 
kültürün ve toplumsal hayatın en öneml! 
destekç!s!d!r. Sanay! #ehr! $stanbul !ç!n bu hep 
böyle oldu, böyle olmaya da devam edecek.

)'.âà'0�5#0#;â�8'�â56#0$7. 

Sanay! devr!m! dönem!nden !t!baren 
#eh!rle#me sanay!le#meyle !ç !çe b!r gel!#me 
olarak ya#anıyor. Günümüzde dünyanın her 
yer!nde #eh!rle#me her zamank!nden daha 
hızlı b!r #ek!lde gel!#mekte. %eh!rler!n gün 
geçt!kçe artan b!r nüfusa kal!tel! b!r ya#am ve 
refah sa"laması gerek!yor. 

Bu noktada akıllı #eh!rler, ye#!l #eh!rler, marka 
#eh!rler g!b! kavramlarla kar#ıla#ıyoruz. 
Üret!m!n #eh!r hayatı !ç!nde daha akıllı, daha 
tem!z, daha ula#ılır, çevres!ne daha çok katkı 
sa"layan b!r #ek!lde yer alması !ç!n yen!l!kç! 
yakla#ımlar gel!#t!r!l!yor. B!r dönem çevre 
k!rl!l!"!ne neden oldukları gerekçes!yle #eh!r 
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!ç!nde yer ver!lmeyen a"ır sanay! tes!sler! artık 
tem!z üret!m teknoloj!ler! sayes!nde dünya 
#eh!rler!nde merkez! konumlarda yer alıyor. 

Kıtaları ve kültürler! bulu#turan co"raf! 
konumuyla $stanbul her dönem bölgesel 
b!r merkez olmu#. Günümüzde de d!nam!k 
ekonom!k ve sosyal hayatı, kültürel 
zeng!nl!kler!, b!l!msel altyapısı ve köklü sanay! 
tes!sler!yle $stanbul küresel b!r marka #eh!r. 

$stanbul’un k!ml!"!n!n ayrılmaz b!r parçası 
olan sanay! tes!sler!, gel!#meye ve kend!ler!yle 
b!rl!kte $stanbul’u gel!#t!rmeye devam ed!yor, 
devam edecek. 

����;g<;+.+0�â05#0+
Yerelden ulusala, ulusaldan küresele !nsanlık 
olarak büyük b!r de"!#!m!n !ç!ndey!z. Bu 
de"!#!m ça"ında ekonom!k kalkınmanın 
günümüzdek! en öneml! unsuru yüksek n!tel!k 
ve kab!l!yet!n! üret!me yansıtab!len “!nsan” 
gücü olarak kar#ımıza çıkıyor. Çünkü fark 
yaratacak b!r ürünü tasarlamak b!lg! b!r!k!m!, 
uzmanlık ve yaratıcılık g!b! b!reysel yetenekler 
!st!yor. B!lg! !le üret!m! b!r araya get!rmek, yen! 
üret!m teknoloj!ler!ne hızla uyum sa"lamak, 

bunu rekabet avantajına çev!rmek !ç!n n!tel!kl! 
!nsana yatırım yapmak gerek!yor. Onca 
!#s!zl!"e ra"men, bütün dünyada m!lyonlarca 
poz!syon, n!tel!kl! eleman bulunamadı"ı !ç!n 
açık kalıyor. Sanay!s! gel!#m!# ülkelerde dah! 
f!rmalar n!tel!kl! !#gücü eks!kl!"! neden!yle 
mü#ter! talepler!n! yanıtlayamamaktan 
yakınıyor. 

N!tel!kl! !nsan gücünü gel!#t!reb!len, bu 
kayna"ı dünyadan kend!s!ne çekeb!len ve 
ekonom!s!ne kazandırab!len ülkeler dünya 
ekonom!s!nde öne çıkıyor. Donanımlı 
mühend!sler!, b!l!m !nsanlarını, yetenekl! 
tekn!syen ve üret!m !#ç!ler!n! bulmak ve elde 
tutmak sanay!c!ler !ç!n kr!t!k öneme sah!p. 

Hızlı teknoloj!k gel!#me ça"ında b!rçok #!rket, 
!nsanın yer!ne mümkün olan her an ve her 
noktada teknoloj!y! koymak !steyeb!l!yor. 
Ancak bu, çok büyük b!r hata olur ve hem 
toplumun hem de ekonom!n!n a#a"ı yönlü 
b!r sarmala g!rmes!ne yol açar. Bunun yer!ne 
yapılması gereken, çalı#anların e"!t!lmes! ve 
yetk!lend!r!lmes! yoluyla yen! teknoloj!ler! 
gel!#t!rmeler!n!n sa"lanmasıdır. Teknoloj!n!n 
!nsanlara h!zmet etmes!, becer!ler!n! 
gel!#t!rmes! gerekt!"! h!çb!r zaman hatırdan 
çıkarılmamalıdır.
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Yen! ça"ın !nsanını #ek!llend!rmekte sanay! 
ve sanay!n!n !ht!yaçları hayat! b!r rol 
oynayacak. $# dünyasında yapılan b!rçok 
kamuoyu ara#tırmasının ortaya koydu"u g!b!, 
21. yüzyıl ekonom!s!n!n !nsan kayna"ının 
temel özell!kler! #öyle bel!r!yor: Opt!mumu 
yakalayab!len, ekonom!k ve teknoloj!k 
de"!#!me uyum sa"layab!len, uzun vadel! 
dü#üneb!len, sürekl! kend!s!n! yen!leyeb!len, 
b!rl!kte !# yapab!len, dünya ölçe"!nde 
dü#üneb!lme becer!s!ne sah!p, b!l!nçl! ve 
üretken !nsan.

Bu ba"lamda !nsan kaynakları 
uygulamalarının en öneml! özell!kler! de 
#unlar olacaktır: 

• Ya#tan kaynaklanan kısıtları b"l"#"m ve 
b"lg"sayar teknoloj"ler" ve otomasyon 
yoluyla a#maya yönel"k yen" teknoloj" 
temell" yakla#ımlar;

• Fabr"kada çalı#mayı genç potans"yel 
"#gücü, mevcut "#gücü, potans"yel 
göçmenler ve ya#lı çalı#anlar açısından 
caz"p kılacak yen" tekn"k, e$"tsel ve 
organ"zasyonel yöntemler;

• Becer" ve yetenek gel"#"m"ne ve b"lg" 
yönet"m"ne yönel"k, rekabet gücünün 
artmasını ve küresel b"lg" toplumunun b"r 
parçası hal"ne gel"nmes"n" sa$layacak yen" 
yakla#ımlar;

• Fabr"kalardak" b"lg" "#ç"ler"n" organ"ze 
etmeye ve ödüllend"rmeye yönel"k yen" 
yöntemler;

• Fabr"kalarda "nsan odaklı, çalı#anların 
güvenl"k ve rahatını sa$layan ortamlar;

• Gelece$"n fabr"ka çalı#malarını küresel ve 
yerel toplumsal gündemler ve toplumsal 
kalıplarla entegre etmeye yönel"k yöntemler.

;'0â�'Þâ6â/
Her dönem!n sanay!c! nesl! farklıdır, yen! 
nes!l sanay!c! b!lg! odaklı ve yen!l!kç! 
olacak. Yüksek katma de"er üreten n!tel!kl! 
sanay!n!n, e"!t!m üzer!nde yönlend!r!c! b!r 
rol oynaması kaçınılmaz. Böylece sanay!den 
ba#layacak dönü#üm, e"!t!m yoluyla bütün 
toplumu etk!leyecekt!r. Kısaca; n!tel!kl! 
!nsan kaynaklarının kayna"ı sanay!d!r. Böyle 
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b!r !nsan ve toplum anlayı#ını sanay!ye 
ve ekonom!ye kazandırmak !se sadece 
sanay!c!ler!n de"!l, bütün Türk!ye’n!n 
yararınadır.

Gelece"e yönel!k olarak #u öngörülerde 
bulunab!l!r!z:

• !malatta n"tel"kl" "#gücü taleb" artmaya 
devam edecekt"r,

• Ya#lanan nüfus, "#gücünün b"le#"m"n" 
de$"#t"recekt"r,

• B"l"m, teknoloj", mühend"sl"k ve matemat"k 
(STEM) n"tel"kler"ne olan talep artacaktır,

• Tekn"k uzmanlı$ın t"car" ve problem çözme 
yetenekler"yle b"rle#mes" "stenecekt"r,

• Yönet"c"ler"n n"tel"kler"n"n artması 
gerekecekt"r,

• !nsan" gel"#"m"n tüm boyutlarına olan 
"ht"yaç artacaktır,

O nedenle e"!t!m alanında gerçekle#t!r!lecek 
dönü#ümlerde bu e"!l!mler temel alınmalıdır. 

B!lg! !#lem okuryazarlı"ı, d!j!tal !let!#!m, 
b!lg!sayar b!l!m! ve yazılım becer!ler! 
e"!t!m!n!n erken ya#lardan !t!baren ve yaygın 
olarak gerçekle#t!r!lmes! bel!rley!c! önem 
ta#ımaktadır. Okul ve kütüphanelere 3D 
yazıcılar yerle#t!r!lmes! durumunda, d!j!tal 
!malat olanaklarının hızla yaygınla#tı"ı 
günümüzde gençler kend!ler!n! !fade etmen!n 
ve kar!yerler!n! gel!#t!rmen!n yen! yollarını 
böylece bulab!leceklerd!r. 

Ba#arılı !novasyon !ç!n AR-GE çalı#malarının 
olmazsa olmaz hale gelmes! #!rketler! 
çalı#tırdıkları !nsanların b!l!msel becer!ler! 
(STEM) konusunda duyarlı hale get!r!yor. 
Ancak gene aynı nedenlerden ötürü b!l!msel 
becer!ler!n sanatsal becer!lerle tamamlanması 
(STEMA) zorunludur. Günümüzde sanatsal 
becer!ler!n ekonom!dek! önem! büyümekted!r. 
Tasarımın (ve yaratıcılı"ın) her bakımdan 
bel!rley!c! hale geld!"!, duygusal zekânın !nsan 
davranı#larındak! bel!rley!c!l!"!n!n görüldü"ü 
ko#ullarda sanat !le !novasyon arasındak! 

güçlü ba"lar gözden kaçırılamaz. Gelece"!n 
e"!t!m!n!n tüm bunları göz önünde tutması 
gerek!yor.

Burada nüfusun üret!m!n öznes! olarak temel 
B!l!m, Teknoloj! ve $novasyon b!lg!ler!ne sah!p 
olması ve profesyonel ve tekn!k becer!ler!n! 
sürekl! gel!#t!rmes! gerek!r; ancak bunun 
yanı sıra !nsanlar tüket!c!ler olarak yen! ürün 
ve teknoloj!ler! kullanmaya açık olmalıdır. 
Yurtta#lar olarak B!l!m, Teknoloj! ve $novasyon 
açısından kr!t!k meseleler! ve !lg!l! hükümet 
pol!t!kalarını tartı#ab!lmel!ler. 

g4'6â/�-g.6g4g
Ekonom!de !nsan odaklı b!r dönü#ümün 
gerçekle#t!r!lmes! !ç!n üzer!nde durulması 
gereken nokta, üret!m kültürüdür. 

Son otuz yılda Türk!ye ekonom!s! 
üret!mden g!tg!de uzakla#ırken, tüket!m 
kültürü burada da önem kazandı. Öyle k!, 
günümüzde toplumsal statüler!n tüket!len 
nesneler üzer!nden tanımlanmasına tanık 
oluyoruz: %eh!rlerde tüket!m mekânlarının 
en ayrıcalıklı #ek!lde konumlandırılması 
ve medyanın tüket!m! arzu ed!l!r ya#am 
b!ç!m! olarak yansıtması sonucunda; tüket!m 
kültürü toplumun yapısına ve özell!kle 
gençl!"e der!nlemes!ne nüfuz etmeye devam 
etmekted!r. 

Üret!m kültürünün yen!den gündeme 
gelmes!, bayra"ı devralacak genç ku#aklara 
üret!m a#kının aktarılması büyük b!r önem 
ta#ıyor. Ancak bugün Türk!ye’de e"!t!m 
s!stem! bütünsel olarak üret!m kültürüne 
uzak b!r s!stemd!r. Türk!ye’de mühend!sl!k 
fakülteler!n!n mezunları dah!l, n!tel!kl! 
mezunlar üret!m dı#ındak! !#lere yönelmekte 
ve “masa ba#ı !#” terc!h ed!lmekted!r. E"!t!m, 
üret!me katılmanın de"!l, üret!mden kaçmanın 
b!r yoluna dönü#mü#tür. 

E"!t!m s!stem! !ç!nde üret!m! merkeze alan, 
!nsanın üret!c! yönünü ön plana çıkartan 
b!r k!#! ve toplum dü#ünces! gel!#t!r!lmel! ve 
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bu do"rultuda e"!t!m ver!lmel!d!r. Meslek 
L!seler! ve Meslek Yüksek Okullarının 
!t!barı artırılmalı, bu kurumlar yen!den 
yapılandırılmalıdır.

Üret!m kültürünü özümsem!# n!tel!kl! 
!nsanlardan olu#an n!tel!kl! b!r nesl! 
yet!#t!rmek, e"!t!m s!stem!n!n ça"ın 
!ht!yaçlarına cevap veren, n!tel!kl! b!r s!stem 
olmasını gerekt!r!yor.

Anal!t!k dü#üneb!len, açık f!k!rl!, yen!l!kç!, 
teknoloj!ye hâk!m, yetenekl! mezunlar 
sanay!y!, ekonom!y! ve toplumsal hayatı 
kalkındıracak ba# aktörlerd!r. Bunun !ç!n 
üret!me yönel!k e"!t!m veren her düzeydek! 
okulun e"!t!m s!stem! !ç!nde hak ett!"! 
yüksek noktaya gelmes! gerek!yor. N!tel!kl! 
!nsanları yet!#t!recek n!tel!kl! e"!tmenler!n 
de !t!barlarının artması !ç!n somut adımlar 
atılmalı. Önce e"!tmenler üret!m kültürüne 
yen!den kazandırılmalı.

Sanay!c!ler üret!m kültürünü ya#atmak !ç!n 
somut öner!ler sunuyorlar: L!se ve ün!vers!te 
ders programlarında üret!m kültürüne yer 
ver!lmes!n!, ders k!taplarında üret!m!n b!r 
de"er oldu"unun altının ç!z!lmes!n! talep 

ed!yorlar. Toplumun de"erler bütününü 
etk!leyecek hukuk, medya, s!yaset g!b! d!"er 
mecralarda da üret!m kültürünün te#v!k 
ed!lmes!n! !st!yorlar. 

Yüksek ö"ren!mde de, hem ö"renc!ler!n 
hem de ara#tırmacıların üret!mle daha 
yakın olmasını sa"layarak üret!m kültürünü 
destekleyecek yen!l!kç! öner!ler gündeme 
alınmalı. Dünyanın b!rçok ülkes!nde 
oldu"u g!b! b!r “seçk!n ün!vers!teler l!g!” 
olu#turulması, sanay!c!ler!n b!r taleb!. 
Bunun yanı sıra ara#tırma ün!vers!teler! !le 
e"!t!m ün!vers!teler!n!n b!rb!r!nden ayrıldı"ı 
ün!vers!telerde uzmanla#maya dayalı b!r 
s!stem kurulması da son derece öneml!. 

Yen! b!r dünya, yen! b!r ekonom! ve yen! b!r 
sanay! anlayı#ı ortaya çıkarken, Türk!ye her 
alanda bu büyük dönü#ümün b!r parçası 
olmalı. Sanay!c!ler!n ekonom!de ve toplumda 
üstlend!"! rol yen! üret!m yöntemler!yle, yen! 
ürünlerle, yen! teknoloj!lerle, yen! yönet!m 
anlayı#ıyla sınırlı de"!l. Bunların ötes!nde; 
bütünsel kalkınma anlayı#ı e#l!"!nde 
çevre, e"!t!m, #eh!rle#me g!b! alanlarda da 
büyük b!r toplumsal sorumluluk dü#üyor 
sanay!c!lere. 



328               !STANBUL SANAY! TAR!H!

-C[PCMnC

•  Yusuf Adıgüzel (Ed!tör) / Soygunu Gören Adam Ahmet Ertürk Konu#uyor / %eh!r Yayınları / 
2008 / $stanbul

•  Murat Akan / $stanbul Ruhunu Arayan %eh!r / Arkeoloj! Sanat Yayınları / 2013 / $stanbul
• Tutkun Akba# / Türkiye’nin 77 Yılı / Tempo Yayınları / 2000
• S!na Ak#!n / Kısa Türk!ye Tar!h! / Türk!ye $# Bankası Yayınları / 2007 / $stanbul
•  Mehmet Altun / F!k!r Üreten Fabr!ka TÜS$AD’IN $lk On Yılı / Do"an K!tap / 2008 / $stanbul
•  %afak Altun / 101 Ekonom! H!kayes! / Hayat Yayınları / 2008 / $stanbul
•  %afak Altun / Cumhur!yet Ekonom!s!n!n $lk Muc!zeler! / Do"u# Yayınları / 2008 / $stanbul
•  %afak Altun / Popüler Ekonom! Masalları / Elma Yayınev! / 2009 / Ankara
•  N!met Arzık / Ak Altının A"ası, Hacı Ömer Sabancı’nın Hayatı / Fa!k Yolaç Ofset Basım / 

1985 / $stanbul
•  Do"an Avcıo"lu / Türk!ye’n!n Düzen! / Dün-Bugün-Yarın / Kırmızı Ked! Yayınev! / 2016 / 

$stanbul
•  Nad!re Berker-Sel!m Yalçın / Tıbb!ye’n!n ve B!r Tıbb!yel!’n!n Öyküsü-Osman Cevdet Çubukçu 

/ Vehb! Koç Vakfı Yayınları / 2003 / $stanbul
•  Korkut Boratav / 1980’l! Yıllarda Türk!ye’de Sosyal Sını'ar ve Bölü#üm / $mge K!tabev! / 2016 / 

$stanbul
•  Korkut Boratav / $stanbul ve Anadolu’dan Sınıf Prof!ller! / $mge K!tabev! / 2004 / $stanbul
•  Korkut Boratav / Türk!ye $kt!sat Tar!h! (1908-2002) / $mge K!tabev! / 2004 / $stanbul
• Korkut Boratav / 100 Soruda Türk!ye’de Devletç!l!k / Gerçek Yayınev! / 1974 / $stanbul
•  Korkut Boratav - Ergun Türkcan / Türk!ye’de Sanay!le#men!n Yen! Boyutları ve K$T’ler / Tar!h 

Vakfı Yurt Yayınları / 1993 / $stanbul
•  Ay#e Bu"ra / Devlet ve $# Adamları / $let!#!m Yayınları / 2016 / $stanbul
•  Ay#e Bu"ra / Devlet-P!yasa Kar#ıtlı"ının Ötes!nde / $let!#!m Yayınları / 2011 / $stanbul
•  Ay#e Bu"ra / Kap!tal!zm,Yoksulluk ve Türk!ye’de Sosyal Pol!t!ka / $let!#!m Yayınları / 2016 / 

$stanbul
•  Ay#e Bu"ra-Osman Sava#kan / Türk!ye’de Yen! Kap!tal!zm / S!yaset,  D!n ve $# Dünyası / 

$let!#!m Yayınları / 2015 / $stanbul
•  $sma!l Cem / Türk!ye’de Ger! Kalmı#lı"ın Tar!h! / $# Bankası Kültür Yayınları / 2016 / $stanbul
•  Tevf!k Çavdar / Türk!ye’de L!beral!zm!n Do"u#u / Uygarlık Yayınları  / 1982 / $stanbul
•  Bülent Ecev!t / M!that Pa#a ve Türk Ekonom!s!n!n Tar!hsel Sürec! / Türk!ye $# Bankası Kültür 

Yayınları / 2009 / $stanbul
•  Bülent Ecev!t / Türk!ye 1965-75 / Türk!ye $# Bankası Kültür Yayınları / 2010 / $stanbul
•  Hayrullah Efend! / Osmanlı Devlet! Tar!h! / Son Havad!s Yayınları / 1971 / $stanbul
•  Vedat Eldem / Osmanlı $mparatorlu"u’nun $kt!sad! %artları Hakkında b!r Tetk!k / Türk Tar!h 

Kurumu Yayınları / 1994 / Ankara
•  Kaya Erdem / Demokras!n!n !lk 50 Yılı / Do"an K!tap / 2016 / $stanbul
•  F. Ceng!z Erd!nç / Ovordose Türk!ye / Türk!ye’de Ero!n Kaçakçılı"ı, Ba"ımlılı"ı ve Pol!t!kalar / 
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$let!#!m Yayınları / 2004 / $stanbul
•  Sura!ya Faroqh!-Bruce McGowan- Donald Quataert- %evket Pamuk-2 C!lt / Osmanlı 

$mparatorlu"unun Ekonom!k ve Sosyal Tar!h! / Eren Yayıncılık / 2006 / $stanbul
•  Tevf!k Güran / 19.Yüzyıla Osmanlı Ekonom!s! Üzer!ne Ara#tırmalar / Türk!ye $# Bankası 

Kültür Yayınları / 2014 / $stanbul
•  Al! Gevg!l!l! / Türk!ye’de 1971 Rej!m! - Tarım Toplumundan Sanay! Toplumuna Geç!# A#aması 

/ M!ll!yet Yayınları / 1973 / $stanbul
•  Mehmet Gündem / Lüzumsuz Adam - $shak Alaton / Alfa Yayınları / 2015 / $stanbul
•  Alpay Kabacalı / B!l!nmeyen Yönler!yle Cumhur!yet Tar!h! / Den!zbank Yayınları / 2004 / 

$stanbul
•  Sefa Kaplan / Derv!#’!n S!yaset! S!yaset!n Derv!#! / S!yaset!n Derv!#’! / Met!s Yayınları / 2002 / 

$stanbul
•  Kenan Karacanlar / Babıal! Kaldırımlarında B!r Adam / Tüm Yayınları / $stanbul
•  Yavuz Sel!m Karakı#la / Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler, B!r!nc! Kadın $#ç! Taburu (1917-

1919) / Akıl F!k!r Yayınları / 2015 / $stanbul
•  Re#at Kasaba / Osmanlı $mparatorlu"u ve Dünya Ekonom!s! / Belge Yayınları / 1995 / $stanbul
•  Cah!t Kayra / Cumhur!yet Ekonom!s!n!n Öyküsü 1.C!lt 1923-1950 /  2.C!lt 1950-1980 Karma 

Ekonom! / 3.C!lt 1980-2013 Tüket!m Ekonom!s! Küreselle#me / Tar!hç! K!tabev! / 2015-2014-
2015 / $stanbul

•  Gülten Kazgan / Tanz!mat’tan 21.Yüzyıla Türk!ye Ekonom!s! / $stanbul B!lg! Ün!vers!tes! 
Yayınları / 2013 / $stanbul

•  Gülten Kazgan / Türk!ye Ekonom!s!nde Kr!zler (1929-2009) ‘Ekonom! Pol!t!k’ Açısından B!r 
$rdeleme / $stanbul B!lg! Ün!vers!tes! Yayınları / 2012 / $stanbul

•  Haydar Kazgan / Galata Bankerler! / Tar!hç! K!tabev! / 2014 / $stanbul
•  Murat Kelk!tl!o"lu / Hortum / Met!s Yayınları / 2001
•  Yakup Kepenek / Türk!ye Ekonom!s! / Remz! K!tabev! / 2016 / $stanbul
•  Ça"lar Keyder / Türk!ye’de Devlet ve Sını'ar / $let!#!m Yayınları / 2007 / $stanbul
•  Ça"lar Keyder (Hazırlayan) / $stanbul, Küresel !le Yerel Arasında / Met!s Yayınları / 2013 / 

$stanbul
•  Üm!t Kıvanç-John Freely-Murat Belge / Bak B!r Varmı#, B!r Yokmu#-$mparatorluk’tan 

Cumhur!yet’e $stanbul / Nat!onal Geograph!c Foto"ra'arıyla / Türk!ye $# Bankası Kültür 
Yayınları / 2000

•  Jak Kamh! / Gördükler!m Ya#adıklarım / Remz! K!tabev! / 2013 / $stanbul
•  Vehb! Koç / Hatıralarım Görü#ler!m Ö"ütler!m / Vehb! Koç Vakfı Yayınları / 1987 / $stanbul
• Kollekt!f / Cumhur!yet Dönem! Türk!ye Ans!kloped!s! / $let!#!m Yayınları / 1983 / $stanbul
•  Kollekt!f  / Cumhur!yet!n 75 Yılı / Yapı Kred! Yayınları / 1999 / $stanbul
•  Kollekt!f / 55 Yılda 55 Söyle#! / $SO Yayınları / 2008 / $stanbul
•  Kollekt!f / $stanbul Ans!kloped!s! / Kültür Bakanlı"ı ve Tar!h Vakfı Ortak Yayını / 1994
•  Kollekt!f  / N. $z!dor Barouh’un Anılarından Türk!ye’de Reklamcılı"ın Do"u#u / Gözlem
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•  Kollekt!f / Türk Markaları / Reklamcılık Vakfı / 2010 / $stanbul
•  Kollekt!f / Unutulan Man#etler / Ankara T!caret Odası / 2007 / Ankara
•  Kollekt!f / 75. Yılda Çarklardan Ch!plere / Tar!h Vakfı Yayınları / 1999 / $stanbul
•  Kollekt!f / 75. Yılda Paranın Serüven! / Tar!h Vakfı Yayınları / 1998 / $stanbul
•  T!mur Kuran / $slamın Ekonom!k Yüzler! / $let!#!m Yayınları  / 2002 / $stanbul
•  Ceng!z Ku#çuo"lu / Hüsamett!n Özkan / Met!s Yayınları / 2001 / $stanbul
•  Mübahat S. Kütüko"lu / Balta L!manı’na G!den Yol / Osmanlı-$ng!l!z $kt!sad! Münasebetler! 

(1580-1850) / Türk Tar!h Kurumu / 2013 / Ankara
•  Georg Mayer / Türk Çar#ısı - %ark’ta T!caret!n Püf Noktaları / Nobel K!tap Yayınev! / 2008 / 

Ankara
•  Vakıf Merc!mek-Eren Akç!çek / Muc!zeden Belaya Yolculuk Tütün /  Tar!hç! K!tabev! / 2014 / 

$stanbul
•  $lber Ortaylı / $mparatorlu"un En Uzun Yılı / T!ma# Yayınları-Tar!h D!z!s! / 2008 / $stanbul
•  $lber Ortaylı - $sma!l Küçükkaya / Cumhur!yet!n $lk Yüzyılı (1923-2023) / T!ma# Yayınları / 

2016 / $stanbul
•  Ö. Faruk Reca / Nasıl Zeng!n Oldular? / Ak!s K!tap / 2006 / $stanbul
• $stanbul Sanay! Odası’nın 60’ıncı Yılında Türk Sanay! / $SO Yayınları / 2015 / $stanbul
• $z! Karaka# Özbayrak / II. Abdülham!d Dönem!nde Uygulanan Sosyal Yardım Pol!t!kaları 

(1876-1909) / L!bra K!tapçılık ve Yayıncılık / 2011 / $stanbul
•  Mustafa Özçel!k / Tütüncüler!n Tar!h! (1930-1950) / TÜSTAV Yayınları / 2003 / $stanbul
•  Yücel Özkaya / 18.Yüzyılda Osmanlı Toplumu / Yapı Kred! Yayınları / 2008 / $stanbul
•  Orhan Pamuk / $stanbul, Hatıralar ve %eh!r / Yapı Kred! Yayınları / 2016 /  $stanbul
•  %evket Pamuk / Osmanlı Ekonom!s! ve Kurumları / $# Bankası Kültür Yayınları / 2016 / 

$stanbul
•  %evket Pamuk / Osmanlı $mparatorlu"u’nda Paranın Tar!h! / Tar!h Vakfı Yurt Yayınları / 2012 

/ $stanbul
•  %evket Pamuk / Türk!ye’n!n 200 Yıllık $kt!sad! Tar!h! / $# Bankası Kültür Yayınları / 2016 / 

$stanbul
•  W!lly Sperco / Yüzyılın Ba#ında $stanbul / $stanbul Kütüphanes! / 1989 / $stanbul
•  P!nelop! Stath!s / 19.Yüzyıl $stanbul’unda Gayr!müsl!mler / Tar!h Vakfı Yurt Yayınları / 1999 / 

$stanbul
•  Ahmet Güner Sayar / Osmanlı $kt!sat Dü#ünces!n!n Ça"da#la#ması /  Ötüken Yayınev! / 2009 

/ $stanbul
•  Sakıp Sabancı / Hayat Bazen Tatlıdır / Mart Yayınları / 2000 / $stanbul
•  Serkan Seymen / Am!ral Battı / Met!s Yayınları / 2001 / $stanbul
•  Mustafa Sönmez / Medya,Kültür,Para ve $stanbul $kt!darı / Yordam K!tap / 2013 / $stanbul
•  Mustafa Sönmez / Türk!ye Ekonom!s!n!n 80 Yılı / $stanbul T!caret Odası / 2004 / $stanbul
•  Lütf! Sunar / Türk!ye’de Toplumsal De"!#!m / Nobel / 2014 / Ankara
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•  $lhan Tekel!-Sel!m $lk!n / $kt!sad! Pol!t!kaları ve Uygulamalarıyla $k!nc! Dünya Sava#ı 
Türk!yes! / $let!#!m Yayınları / 2014 / $stanbul

•  Murat Tazegül / Modernle#me Sürec!nde Türk!ye / Bab!l Yayıncılık / 2005
•  Yahya S. Tezel / Cumhur!yet Dönem!n!n $kt!sad! Tar!h! (1923-1950)/$# Bankası Kültür 

Yayınları / 2015 / $stanbul
•  Taner T!mur / Türk!ye Nasıl Küreselle#t! / $mge K!tabev! / 2005 / $stanbul
•  Zafer Toprak / Cumhur!yet’!n Ba#arı Öyküsü Asım Kocabıyık / Borusan Hold!ng A.%. / 2014 / 

$stanbul
•  Zafer Toprak / Türk!ye’de M!ll! $kt!sat (1908-1918) / Do"an K!tap / 2012 / $stanbul
•  Cav!t Orhan Tüteng!l / Kırsal Türk!ye’n!n Yapısı ve Sorunları / Gerçek Yayınev! / 1983 / 

$stanbul
•  H!lm! Uran / Me#rut!yet, Tek Part!, Çok Part!, Hatırladıklarım (1908-1950) / $# Bankası Kültür 

Yayınları / $stanbul
•  Osman Ulagay / 24 Ocak Deney!m! / H!l Yayınları / 1983 / $stanbul
•  Memduh Ya#a / Cumhur!yet Dönem! Türk!ye Ekonom!s!-1923-1978 / Akbank Yayınları / 

1980 / $stanbul
•  Er!nç Yeldan / Küreselle#me Sürec!nde Türk!ye / $let!#!m Yayınları / 
   2004 / $stanbul
•  Stefanos Yeras!mos / Az Gel!#m!#l!k Sürec!nde Türk!ye 1-2-3 / Belge
   Yayınları / 2016 / $stanbul
•  Celal! Yılmaz / Osmanlı Anon!m %!rketler! / Scala Yayıncılık / 2012 / $stanbul
•  Dr. T. F!kret Yücel / Cumhur!yet Türk!ye’s!n!n Sanay!le#me Öyküsü /  
   Türk!ye Teknoloj! Gel!#t!rme Vakfı Yayını / 2015 / Ankara
•  Donald Quataert / Osmanlı $mparatorlu"u (1700-1922) / $let!#!m
   Yayınları / 2008 / $stanbul
•  Donald Quataert / Sanay! Devr!m! Ça"ında Osmanlı $malat Sektörü / $let!#!m Yayınları / 2008 

/ $stanbul
•  Donald Quataert - Bak! Tezcan / Hak!m Parad!gmaların Ötes!nde / R!fa’at Abou - El-Haj’a 

Arma"an / Tan Yayınları / 2012 / $stanbul

Makaleler
• Al! Gevg!l!l! / Türk!ye’de Kap!tal!zm!n Gel!#mes! ve Sosyal Sını'ar /  Sosyal S!yaset 

Konferansları Derg!s! / Makale / 1972-sayı 24
•  Nur! Karaka# / $k!nc! Dünya Sava#ı Yıllarında Türk!ye’n!n Krom Satı#ı ve Müttef!k Pol!t!kaları / 

Tar!h $ncelemeler! Derg!s! / Makale / 2010-2.sayı
•  Doç.Dr. Murat Do"an/ Geçm!#ten Günümüze $stanbul’da Sanay!le#me Sürec! ve Son10 Yıllık 

Gel!#!m/Marmara Co"rafya Derg!s! / Makale / 2013-sayı 27
•  Aslı Odman / Ford’un Tophane Otomob!l Montaj Fabr!kası 1925-1944 / Tar!h ve Toplum Yen! 

Yakla#ımlar Derg!s! / Makale / Bahar 2011
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•  Sev!lay Özer / II. Dünya Sava#ı Yıllarında Ek!m Seferberl!"! / Cumhur!yet Tar!h! Ara#tırmaları 
Derg!s! / Makale / Bahar 2012-sayı 15

•  Seda Öszoy / Osmanlı Devlet!’n!n Yen!l!klere Yakla#ımı Üzer!ne B!r Deneme: Br!g!v! ve B!d’at 
/ Dört Ö"e Derg!s! / 2013-3. sayı

•  Ab!den Tem!zer-Selçuk Özkan / $k!nc! Dünya Sava#ı Yıllarında Türk!ye’n!n Krom T!caret!n!n 
S!yas! ve Ekonom!k Sonuçları / Derg!Park - Osmanlı Hak!m!yet Sahası Çalı#maları / Makale / 
2013 - 4. sayı

•  Serkan Tuna / 1948 Türk!ye $kt!sat Kongres!’nde Devletç!l!k Tartı#maları ve Yansımaları / 
Makale / $stanbul Ün!vers!tes! Yakın Dönem Türk!ye Ara#tırmaları Derg!s! / 2002

•  Al! Yavuz / Ba#langıcından Bugüne Türk!ye’n!n Borçlanma Serüven!: Durum ve Beklent!ler / 
SDÜ Fen Edeb!yat Fakültes! Sosyal B!l!mler Derg!s! / Makale / Aralık 2009-Sayı 20

•  Yrd. Doç. Dr. Sal!h Öztürk-Den!z Özyakı#ır / Türk!ye Ekonom!s!nde 1980 Sonrası 
Ya#anan Yapısal Dönü#ümler!n GSMH, Dı# T!caret ve Dı# Borçlar Ba"lamında Teor!k B!r 
De"erlend!rmes! / Mevzuat Derg!s! / Makale /  2005 sayı 94

Süreli Yayınlar ve Arşivler
•  Cap!tal Derg!s! Ar#!v!
•  $SO Derg!s! Ar#!v!
•  Cumhur!yet Ans!kloped!s! / 1960-1980 / YKY                 
•  Cumhur!yet Ans!kloped!s! / 1980-2000 / YKY
•  Cumhur!yet Yıllıkları 1983-1984-1985-1986-1987
•  Cumhur!yet Gazetes! Ar#!v!
•  Ekonom!st Derg!s! Ar#!v!
•  $SO Ar#!v!
•  M!ll!yet Gazetes! Ar#!v!
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AB – Avrupa B!rl!"! 
ABD – Amer!ka B!rle#!k Devletler!
AET – Avrupa Ekonom!k Toplulu"u
ANAP – Anavatan Part!s! 
AP – Adalet Part!s!
AR-GE – Ara#tırma-Gel!#t!rme
BDDK – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
CGP – Cumhur!yetç! Güven Part!s!
CHP – Cumhur!yet Halk Part!s!
CKMP – Cumhur!yetç! Köylü M!llet Part!s!
DEP – Demokras! Part!s!
D$SK – Devr!mc! $#ç! Send!kaları Konfederasyonu
DP – Demokrat Part!
DPT – Devlet Planlama Te#k!latı
DSP – Demokrat!k Sol Part!
DTÖ – Dünya T!caret Örgütü
DYP – Do"ru Yol Part!s!
EOKA – Kıbrıslıların M!llî Mücadele Örgütü (Ethn!k! Organos!s Kypr!on Agon!ston)
FED – Federal Rezerv S!stem!
GSY$H – Gayr!saf! yurt !ç! hasıla
HDP – Halkların Demokrat!k Part!s!
IMF – Uluslararası Para Fonu (Internat!onal Monetary Fund)
$MKB – $stanbul Menkul Kıymetler Borsası
$PRA% – $stanbul Petrol Raf!ner!s! A.%.
$SO – $stanbul Sanay! Odası 
$TÜ – $stanbul Tekn!k Ün!vers!tes!
K$T – Kamu $kt!sadî Te#ebbüsü
MC – M!ll!yetç! Cephe
MGK – M!llî Güvenl!k Kurulu
MHP – M!ll!yetç! Hareket Part!s!
M$SK – M!ll!yetç! $#verenler Send!kası Konfederasyonu
MSP – M!llî Selamet Part!s!
NATO – Kuzey Atlant!k Antla#ması Örgütü (North Atlant!c Treaty Organ!zat!on)
ODTÜ – Orta Do"u Tekn!k Ün!vers!tes!
OECD – Ekonom!k Kalkınma ve $#b!rl!"! Örgütü (Organ!sat!on for Econom!c Co-operat!on and Development)
OPEC – Petrol $hraç Eden Ülkeler Örgütü (Organ!zat!on of Petroleum Export!ng Countr!es)
PETK$M – Petrok!mya Hold!ng A.%
PTT – Posta ve Telgraf Te#k!latı Genel Müdürlü"ü
SHP – Sosyal Demokrat Halkçı Part!
SSCB – Sovyet Sosyal!st Cumhur!yetler B!rl!"!
TBB – Türk!ye Bankalar B!rl!"!
TBMM – Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!
T$P – Türk!ye $#ç! Part!s!
TOMTA% – Tayyare ve Motor Anon!m %!rket!
TPAO – Türk!ye Petroller! Anon!m Ortaklı"ı
TRT – Türk!ye Radyo ve Telev!zyon Kurumu
TÜB$TAK – Türk!ye B!l!msel ve Teknoloj!k Ara#tırma Kurumu
TÜ$K – Türk!ye $stat!st!k Kurumu
TÜS$AD – Türk!ye Sanay!c! ve $#adamları Derne"!
YTP – Yen! Türk!ye Part!s! 

-ÀUCNVOCNCT
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